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Inleiding en verantwoording 

INLEIDING EN VERANTWOORDING 

0.1 Achtergrond van deze studie 

Deze studie gaat over de oorsprong van de soms moeilijke betrekkingen tussen de 
Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Met dit Noorden en Zuiden bedoel ik 
niet alleen de Republiek van de Verenigde Provincies en de Spaanse of Oostenrijk-
se Nederlanden – met hun wisselende grenzen – maar ook de verschillende distric-
ten en gewesten die als hun historische voorgangers beschouwd kunnen worden. 
Mijn belangstelling voor het onderwerp werd gewekt toen ik van 1986 tot 1995 
deelnam aan de onderhandelingen tussen Nederland en België – later vooral 
Vlaanderen en Wallonië – over de 'waterverdragen'.1 In Vlaanderen verwezen 
politici, journalisten, publicisten, havenbestuurders en juristen geregeld naar his-
torische belangentegenstellingen tussen Noord en Zuid, en naar vermeende in-
breuken van Nederland op het internationaal recht. Het paste in een lange traditie 
van Belgische polemieken over de Nederlandse opstelling in grens-, scheepvaart- 
en waterstaatskwesties. Ook in de jaren tachtig en negentig van de 20e eeuw miste 
dat zijn uitwerking op de Vlaamse openbare mening niet. Aan Nederlandse zijde 
werden die emoties slecht begrepen, omdat de geschiedenis van de oude strijdpun-
ten er al meer dan een halve eeuw vrijwel vergeten was en bleef. De vroegere 
kwesties kregen in Nederland maar zelden aandacht van historici en vakdeskundi-
gen. In vergelijking met België gaven ze er weinig aanleiding tot studies en publica-
ties. In verschillende Nederlandse boeken en artikelen werd de Belgische kritiek 
zonder veel onderzoek overgenomen. Ook de internationale literatuur, bijvoor-
beeld die over rivierenrecht, volgde voor een belangrijk deel Belgische auteurs, die 
veel meer publiceerden over het onderwerp. Ze deden dat tot na de Tweede We-
reldoorlog vooral in het Frans, waardoor ze een ruimere kring bereikten dan Ne-
derlandse auteurs, die hoofdzakelijk voor eigen publiek schreven.2 

De officiële Nederlandse standpunten over enkele oude bilaterale twistpunten 
werden tijdens de onderhandelingen in de tweede helft van de 20e eeuw op for-

                                                                    
1 Met de term 'waterverdragen' werden vanaf circa 1980 in het bijzonder de (ontwerp)verdragen tus-
sen Nederland en België (later Vlaanderen, Wallonië, Brussel, en ook andere landen van het stroomge-
bied) over de waterkwaliteit, waterhuishouding en scheepvaartfunctie van Maas en Schelde bedoeld. 
2 Een uitzondering was o.a. de Nederlandse volkenrechtsgeleerde prof. jhr. mr. dr. Willem J.M. van 
Eysinga, met een uitgebreid oeuvre over rivierenrecht en Rijn- en Scheldekwesties. Hij bereikte een 
internationaal publiek. 
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meel afstandelijke wijze, maar principieel en vasthoudend, verdedigd door een 
speciale raadadviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Inhoudelijk 
kwamen die zaken nauwelijks aan de orde. Het waren niet de plaats en gelegen-
heid er een echte discussie over te voeren. In die tijd ontstonden in België enkele 
hardnekkige politieke mythes over onderwerpen, standpunten en bedoelingen bij 
de toenmalige onderhandelingen.3 Ik hield er rekening mee dat ook de oude kwes-
ties wat anders konden liggen dan ze gewoonlijk werden voorgesteld. Pas veel 
later was ik in de gelegenheid uitgebreid onderzoek te doen naar de voorgeschie-
denis van de 'waterverdragen'. Dat onderzoek betrof in eerste instantie de ontwik-
kelingen bij de bilaterale grens-, scheepvaart en waterstaatskwesties in de 19e en 
20e eeuw. Het bleek mij dat dit stuk geschiedenis veelbewogen en interessant, 
maar nog onvolledig onderzocht en erg eenzijdig beschreven is. Alleen over enkele 
deelonderwerpen en -periodes zijn publicaties verschenen, meest van juristen en 
historici, in mindere mate van ingenieurs. Kritische overzichtsstudies ontbreken. 
Mythes over de ontwikkelingen bij die kwesties konden daarom voortbestaan. 

Mijn bijzondere aandacht werd getrokken door de nog oudere geschiedenis van de 
betrekkingen tussen Noord en Zuid – van de Romeinse Tijd tot rond 1800 – die op 
verschillende manieren in de latere waterkwesties doorwerkte. Het betrof in het 
bijzonder de ontwikkeling van de grenzen, de doorvaartrechten, en waterbouw-
kundige werken, met name strategische kanalen en rivierverleggingen. Die oudere 
voorgeschiedenis heeft nog nooit onderwerp uitgemaakt van een afzonderlijke 
studie. Ze is ook moeilijk af te leiden uit de algemene geschiedenis. De literatuur 
erover is zeer verspreid, vaak gebaseerd op eerdere beschrijvingen en beschou-
wingen, zonder uitputtend gebruik en kritische analyse van de originele bronnen. 
In de juridische literatuur werden de kwesties nogal eens te simpel voorgesteld, 
waarbij auteurs soms zonder degelijk onderzoek de overgeleverde denkbeelden 
overnamen. In het bijzonder ontbrak een grondige doorlichting van de ontwikke-
ling van het rivierenrecht van de oudste tot in de tegenwoordige tijd. Ten slotte 
was de literatuur sterk gericht op twee aparte invalshoeken: de historische en de 
juridische, zonder dat deze degelijk werden samengebracht. Een derde perspectief, 
het civieltechnische, belangrijk voor de historische waterbouwkundige werken, 
speelde in de literatuur een ondergeschikte rol. Het bracht mij tot de overtuiging 
dat een uitgebreidere, meer integrale en vooral kritische studie van alle bronnen 
verrassende nieuwe inzichten zou kunnen opleveren. 

Ik begin hierna met een kort overzicht van belangrijke historische grens-, scheep-
vaart- en waterstaatskwesties tussen Noord en Zuid, eerst van de jongere, dan van 
de oudere voorgeschiedenis. Ze geven een schets van de gebeurtenissen en hun 
context, en bevatten een minimum aan literatuurverwijzingen. Door de twee tijd-
vakken naast elkaar samen te vatten, worden enkele doorgaande of evenwijdige 
lijnen zichtbaar. Ook valt het licht op enkele mythes. Daarna baken ik het onder-

                                                                    
3 De onderhandelingen over de 'waterverdragen' in de jaren negentig van de 20e eeuw betroffen de 
verruiming van de vaarweg in de Westerschelde, de verdeling van het Maaswater, en de kwaliteit van 
de Schelde en de Maas. 
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zoeksveld af en formuleer de onderzoeksvragen, de theses en het doel van het 
onderzoek. Ten slotte geef ik een korte inleiding op de inhoud van de hoofdstuk-
ken en de bijlagen. Verder verklaar ik de manier waarop naar bronnen verwezen 
wordt. 

0.2 Overzicht van relevante onderhandelingen tussen Noord 
en Zuid in de 19e en 20e eeuw 

Noord en Zuid waren tussen 1815 en 1830 kort verenigd. Tot het scheidings-
verdrag van 1839 en in de eerste jaren daarna onderhandelden beide overheden 
over onder andere de grensafbakening, de scheepvaartregeling en de (afschaffing 
van de) tolheffing op Schelde en Maas. België probeerde Zeeuws-Vlaanderen, de 
Westerschelde, Maastricht, de rest van Limburg en Luxemburg te behouden of te 
verwerven, maar slaagde daarin maar gedeeltelijk. Op de Westerschelde kreeg het 
wel faciliteiten, maar geen co-soevereiniteit. In het volgende tijdvak tot het eind 
van de 20e eeuw kunnen enkele hoofdproblemen en onderhandelingsperiodes 
worden onderscheiden. Sommige daarvan zijn weinig bekend, terwijl ze toch een 
bepalend onderdeel vormden van een groter en langdurig proces en destijds be-
langrijke invloed hadden op de bilaterale betrekkingen. Het betreft met name: 
(1) De eerste strijd om de aftapping van het Maaswater, 1845-1873. 
(2) Onderhandelingen over een Maaszalmprotocol, 1887-1901. 
(3) Plannen voor verbetering en kanalisering van de Maas, 1843-1918. 
(4) Poging tot herziening van het scheidingsverdrag, 1919-1927. 
(5) Uitvoering van eigen niet afgestemde kanaalprojecten in België en Nederland, 

1927-1940. 
(6) Verdragen over kanaalverbindingen aan Schelde en Maas, 1945-1963. 
(7) Impasse over gekoppelde andere 'waterverdragen', 1963-1993. 
(8) Regionalisering en internationalisering van de 'waterverdragen', 1993-1995. 

Ad 1, eerste strijd om aftapping van het Maaswater, 1845-1873 

In 1845 en 1850 sloten België en Nederland overeenkomsten over de bouw, het 
onderhoud en de bediening van een moeilijk stuk kanaal langs de Maas tussen 
Maastricht en Luik.4 Het ging om de verlenging van de Zuid-Willemsvaart, die nog 
onder koning Willem I was aangelegd. Door dit kanaal vonden – zonder dat Neder-
land er aanvankelijk erg in had – steeds grotere Belgische aftappingen uit de Maas 
bij Luik plaats. Die dienden voor de voeding van Belgische kanalen en voor bevloei-
ingen in de Kempen. Ook kleinere grenswateren werden daarvoor afgeleid. Daar-
door ontstonden plaatselijk verdrogingen of overstromingen in Nederland en te 
hoge stroomsnelheden op de Zuid-Willemsvaart. De vaardiepte op de Maas – die 
                                                                    
4 Verdrag over het lateraal kanaal Maastricht-Luik (Den Haag, 12 juli 1845), en aanvullend verdrag over 
het onderhoud en de bediening van dit kanaal (Den Haag, 5 sept. 1850). NL-Stb., 1845, nr. 49, en 1850, 
nr. 64. 
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vaak toch al gering was – nam merkbaar af. Jarenlang overleg erover leidde niet tot 
voor Nederland aannemelijke oplossingen. Dat was mede aanleiding voor de 
Tweede Kamer om in 1858 het nieuwe handels- en scheepvaartverdrag met België 
te verwerpen.5 Na heftige publieke discussies werd in 1860-1861 een parlementai-
re enquête over de Maaskwestie uitgevoerd. Die bevestigde de ernst van de pro-
blemen.6 Het eerste Maasafvoerverdrag dat de Nederlandse gezant in Brussel in 
1861 met België erover sloot, hield daar onvoldoende rekening mee.7 Ook dat 
werd door de Tweede Kamer verworpen. Ten slotte sloten Nederland en België na 
gedegen studie in 1863 tegelijk een drietal verdragen: over de afvoer en de verbe-
tering van de Maas en enkele andere waterlopen8, over de afkoop van de Schelde-
tol en over handel en scheepvaart. De nieuwe regeling voor de Maasafvoer loste 
niet alle problemen op. In 1873 werd ze wat gewijzigd, maar de onvrede in Neder-
land erover bleef.9 

Ad 2, onderhandelingen over een Maaszalmprotocol, 1887-1901 

In 1887 probeerde de Belgische regering Nederland te interesseren voor een 
Frans-Belgisch-Nederlandse overeenkomst over de zalmvisserij op de Maas. De 
stand van zalmen en andere trekvissen in de Europese rivieren was merkbaar 
teruggelopen. De Rijnoeverstaten hadden in 1885 al het Rijnzalmtraktaat gesloten, 
dat enige beperking aan de vangst oplegde. De Nederlandse regering liet het Maas-
zalmvraagstuk door deskundigen onderzoeken, maar bracht het openhartige rap-
port niet naar buiten.10 Met de zalmvisserij waren grote financiële belangen ge-
moeid, net als met (het verhelpen van) de oorzaken van de achteruitgang. Belang-
rijke factoren waren het rechttrekken en verstuwen van delen van de Maas, de 
lozing van afvalstoffen, de overbevissing én de vermindering van de afvoer. De 
Maaszalmconferentie van 1890 in Den Haag leidde tot een weinigzeggend protocol 
met ontwerpreglement. Nederland stemde voorlopig niet in met een betekenisvol-
le vangstbeperking in de benedenrivieren. België en Frankrijk wilden in dat geval 
geen toezeggingen doen over aanleg of verbetering van vistrappen en over maat-
regelen tegen waterverontreiniging.11 In de volgende jaren deed een Internationa-
le Commissie nog wel vervolgonderzoek naar vistrappen in België en Frankrijk – 
die niet teveel geld en water mochten kosten – en naar kweek- en uitzetprogram-

                                                                    
5 Verslag van de Handelingen der Staten-Generaal, 1857-1858, Tweede Kamer, 23 feb. 1858. 
6 Idem, 1860-1861, Tweede Kamer, 27 febr. 1861, bijlagen, p. 763-795. 
7 Lagemans, Recueil des Traités, dl. 5, nr. 408, p. 116. 
8 Verdrag van Den Haag, 12 mei 1863. Lagemans, Recueil des Traités, dl. 5, nr. 432, p. 186. NL-Stb. 1863, 
nr. 118. 
9 Verdrag van Brussel, 11 jan. 1873, met bijbehorende technische verklaring. Lagemans, Recueil des 
traités, dl. 7, nr. 551, p. 4. NL-Stb. 1873, nr. 23. Tegelijk werden enkele andere verdragen gesloten, o.a. 
over een spoorlijn ('IJzeren Rijn') van Antwerpen naar de Duitse Rijn, in de plaats van een kanaal. 
10 RHCL, archief RWS Limburg 1817-1950, toegang 07.H05, inv. 608. 
11 Idem. Ontwerpreglement van 6 sept. 1890 te Den Haag, als bijlage bij de verslagen van de conferentie. 
Art. 9 bepaalde: 'Il est également désirable que les gouvernements respectifs appliquent les mesures 
nécessaires pour éviter la pollution des eaux.' [Het is eveneens wenselijk dat de respectievelijke rege-
ringen de nodige maatregelen toepassen om waterverontreiniging te voorkomen.] 
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ma's voor vissen. Dat leverde niets concreets op. Ook Belgisch-Nederlands overleg 
van 1898 tot 1901 over een uniforme regeling voor de visserij in de Gemeenschap-
pelijke Maas kwam niet tot een resultaat.12 

Ad 3, plannen voor verbetering en kanalisering van de Maas, 1843-1918 

Ingevolge het grensverdrag van 1843 stelden Nederland en België een gezamenlij-
ke commissie in om een plan te maken voor verbetering van de Maas ten behoeve 
van de scheepvaart. Tot in de jaren zeventig van de 19e eeuw werden op die ma-
nier regulerings- en normaliseringswerken uitgevoerd. Ingevolge het Maasafvoer-
verdrag van 1863 droeg België bij in de kosten op Nederlands gebied, als compen-
satie voor zijn wateronttrekkingen. Die werken brachten weinig echte verbetering. 
De diepgang was circa 0,5 m bij lage afvoer tussen Roermond en Eijsden. Limburg-
se klachten vonden pas serieus gehoor in Den Haag toen rijke steenkoolvoorraden 
in Zuid-Limburg werden ontdekt. De regering liet door de Rijkswaterstaat onder-
zoeken of kanalisering van de Maas mogelijk en nuttig was. Ingenieur Keurenaer 
bracht daarover in 1904 een positief advies uit.13 In België werd in dezelfde tijd 
een plan gemaakt voor verruiming van de verbinding tussen Luik en Antwerpen, 
onder andere door verbetering van de passage door Maastricht. Omdat de weder-
zijdse projecten in elkaar grepen, stelden de ministers van beide landen in 1906 
een Gemengde Commissie in om een gezamenlijk plan voor de kanalisering van de 
Maas te maken. Ook moest ze onderzoeken of aanpassingen aan de waterverdeling 
van de Maas nodig waren. Pas in 1913 kwam de Commissie tot een – technisch en 
politiek ongelukkig – compromisvoorstel over beide onderwerpen. België zou 
daarbij extra water uit de Maas en de Jeker mogen onttrekken.14 

Op regeringsniveau bleken de belangen al te zeer uit elkaar te lopen. Nederland 
had een goede verbinding van Zuid-Limburg naar de benedenrivieren nodig. Ook 
Wallonië wenste via de gekanaliseerde Maas met de Rijn verbonden te worden. De 
Belgische regering, vooral Vlaanderen, beschouwde de Belgische en Franse Boven-
Maas en Lotharingen als nieuw 'natuurlijk' achterland van Antwerpen. De Maas-
route – die historisch altijd als handelsweg voor die gebieden had gediend – zag ze 
als een bedreiging voor de eigen haven. België koppelde zijn eventuele medewer-
king aan de kanalisering van de Maas aan een hele reeks toegevingen van Neder-
land. Daaronder waren een regeling voor meer en onbelemmerd baggeren in de 
Westerschelde, een kanaal van Antwerpen via de Maas naar de Duitse Rijn, en 
extra water uit Maas en Jeker voor een kanaal van Luik naar Antwerpen.15 Omdat 
overeenstemming niet op korte termijn mogelijk was, onderzocht Nederland de 
mogelijkheid van een lateraal kanaal op eigen grondgebied van Maasbracht naar 

                                                                    
12 RHCL, archief Provinciaal Bestuur Limburg 1814-1913, toegang 04.01, inv. 8632. 
13 RHCL, archief RWS Limburg 1817-1950, toegang 07.H05, inv. 562. 
14 Idem, inv. 2281 
15 Nota Belgische regering, 16 febr. 1914. Smit, Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van 
Nederland 1848-1919: Derde periode, 1899-1919, dl. 3, p. 911-914. 
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Maastricht. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 maakte alle geza-
menlijke plannen voorlopig onmogelijk. 

Ad 4, poging tot herziening van het Scheidingsverdrag, 1919-1927 

Kort na de Eerste Wereldoorlog deed België pogingen zijn internationale positie te 
versterken door annexatie van strategische grensgebieden in Duitsland, Nederland 
en Luxemburg, waarop het historische rechten liet gelden. Nederland zou daarvoor 
de Westerschelde, Zeeuws-Vlaanderen, Maastricht en een deel van de rest van 
Limburg en van Noord-Brabant moeten afstaan.16 De Vredesconferentie van Ver-
sailles ging daarin – voor wat Nederlands gebied betrof – niet mee, maar steunde 
in beginsel een herziening van het Scheidingsverdrag. Duitsland werd verplicht in 
te stemmen met een kanaal onder Belgisch beheer vanuit de Maas naar Ruhrort 
aan de Rijn. In 1919 onderhandelde Nederland in Parijs met België en enkele geal-
lieerde landen over de Belgische eisen. Dat gebeurde in een speciale commissie 
onder grote tijdsdruk en in een beladen sfeer. Uitgangspunt was de volle vrijheid 
voor België van verbindingen met de zee en met 'zijn achterland aan Rijn, Maas en 
Moezel'. De Belgische regering breidde haar eisen van vóór de oorlog nog aanzien-
lijk uit en stelde daar minder tegenover. Toen in mei 1920 de verdragstekst al bij-
na klaar was, maar Nederland niet wilde toegeven inzake de grens op zee, brak ze 
de gesprekken af. Eerder al had ze in het parlement aan Luik een rechtstreekse 
kanaalverbinding met Antwerpen toegezegd. Nederland besloot in 1921 tot de 
aanleg van het laterale Julianakanaal; de werken daaraan startten in 1925 zonder 
een regeling voor de voeding. In 1924 kwamen de Belgische en Nederlandse minis-
ter van Buitenlandse Zaken – onder minder druk – overeen het 'herzieningsver-
drag' alsnog te sluiten. De minister van Waterstaat raadde het af, maar bleef stil en 
afzijdig. Het verdrag dat in 1925 werd getekend, was juridisch, technisch en poli-
tiek slecht doordacht. De literatuur erover is beperkt en eenzijdig op Scheldekwes-
ties gericht. Het gaf geen oplossing voor de Maasroute, maar maakte de situatie 
daarvoor nog ongunstiger.17 De Nederlandse Tweede Kamer aanvaardde het nipt 
voor de lieve vrede, maar de Eerste Kamer wees het in 1927 met grote meerder-
heid af. 

                                                                    
16 Kaart van het 'Comité de politique nationale' uit 1919, met toelichting. Smit, Bescheiden, dl. 5, band 2, 
tegenover p. 977. 
17 Verdrag van Den Haag, 3 april 1925, met aanvullende verklaring van 18 mei 1926. Lagemans, Recueil 
des traités, dl. 19, nr. 1215, p. 587-620. België kreeg onder andere vergaande zeggenschap over de 
Westerschelde en het kanaal Gent – Terneuzen, kanalen van Antwerpen naar het Hollands Diep (het 
Moerdijkkanaal) en van Antwerpen via de Maas bij Venlo naar Ruhrort, grote hoeveelheden Maaswater, 
bij lage afvoeren meer dan Nederland, en een verruiming van de vaarweg van Luik via Maastricht naar 
Antwerpen, geheel aan de Belgische westkant van de Maas. Verplichtingen, zoals de aanleg van vistrap-
pen en bescherming tegen hoogwater, golden alleen voor Nederland. Alleen België kreeg opties voor 
verruiming van knelpunten in vaarwegen. Voordelen voor Nederland waren niet aan te wijzen, enkel 
kosten en nadelen. 
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Ad 5, uitvoering van eigen niet afgestemde kanaalprojecten in België en 
Nederland, 1927-1940 

Toen het verdrag niet doorging, maakte België haast met zijn plannen voor een 
rechtstreekse kanaalverbinding van Luik naar Antwerpen. Die moest tevens ver-
dedigingslinie tegen Duitsland worden. Het wilde niet meewerken aan een verbin-
ding voor grote schepen tussen het Julianakanaal en de Belgische Maas, zeker niet 
zolang het eigen kanaal naar Antwerpen niet klaar was. Nederland probeerde Bel-
gië af te houden van een kanaal buiten Maastricht om, dat afbreuk zou doen aan de 
knooppuntfunctie van die stad. Het liet ook blijken geen Moerdijkkanaal door Bra-
bant te willen, dat van Antwerpen een Rijnhaven zou maken. In 1928 hervatten de 
twee landen de formele besprekingen, in Nederland met meer betrokkenheid van 
het ministerie van Waterstaat. België gaf zijn claim op een Schelde-Maas-
Rijnkanaal op toen bleek dat Duitsland daar, ondanks het verdrag van Versailles, 
om diverse redenen niet aan mee zou werken. België betoogde verder – en dat was 
nieuw – dat Nederland ingevolge de slotakte van Wenen van 1815 en het schei-
dingsverdrag van 1839 de verplichting zou hebben de Westerschelde te allen tijde 
aan te passen aan de groeiende behoeften van het verkeer. Nederland bestreed die 
uitleg, wilde de discussie erover wel aangaan maar bestempelde die als onvrucht-
baar en uitzichtloos. De wederzijdse nota's werden gebundeld in een Witboek en 
voorlopig opgeborgen.18 

België begon in 1930 aan het Albertkanaal en bouwde een nieuwe stuw bij Luik-
Monsin, waarmee het die vaarweg uit de Maas zou kunnen voeden. In Nederlands 
Limburg vreesde men dat België de Maas met zijn water en verkeer zou 'verleggen' 
naar de Schelde. Informele geheime onderhandelingen van oud-minister Colijn en 
de Antwerpse burgemeester Van Cauwelaert in Londen werden ondanks weder-
zijdse concessies na ruim twee jaar weer afgebroken.19 Er was geen zicht op een 
bevredigend en evenwichtig verdrag, en de economische crisis dwong beide lan-
den tot voorzichtigheid. In 1934 – toen het Julianakanaal en de Belgische omleiding 
om Maastricht klaar waren – escaleerde de kwestie van de verdeling van het 
Maaswater. België gebruikte die als drukmiddel om een Moerdijkkanaal af te 
dwingen. Om uit de impasse te raken, vroeg Nederland in 1936 na overleg met 
België het Permanente Hof van Internationale Justitie om een uitspraak. Het ging 
daarbij om de toelaatbaarheid van het wederzijdse gebruik van Maaswater volgens 
het 'waterverdrag' van 1863/1873. Het Hof verwierp de eisen van beide partijen, 
maar nam door zijn evenwichtige uitleg van het verdrag de scherpe kanten van het 
conflict weg.20 Het algemene gewoonte-volkenrecht bleef buiten beschouwing, 

                                                                    
18 Het Witboek werd in het zittingsjaar 1928-1929 ter kennis van de Tweede Kamer der Staten Generaal 
gebracht als kamerstuknr. 2. III., ondernr. 15. Het verscheen ook als overdruk: Bescheiden in zake de 
tusschen Nederland en België hangende vraagstukken door de wederzijdsche regeeringen gewisseld sedert 
de verwerping van het verdrag van 3 april 1925 (Algemeene Landsdrukkerij, Den Haag, 1929). 
19 Klaassen, Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1919-1945, periode B, dl. 1. 
20 Alle processtukken zijn gebundeld in de Publications van de CPJI, serie C (Actes et documents), nr. 81, 
en serie A/B (Arrêts), nr. 70. 
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zodat zijn uitspraak weinig principiële waarde had. In de praktijk bleek het – soms 
door terugpompen en met enige moeite – mogelijk al de betrokken kanalen en de 
Maas van voldoende water te voorzien. 

Ad 6, verdragen over kanaalverbindingen aan Schelde en Maas, 1945-1963 

Na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van aanzienlijke verbetering van de 
Nederlands-Belgische betrekkingen, in Benelux- en Europees verband. In 1949 
stelden de beide regeringen een 'Speciale Commissie' in voor 'de vraagstukken 
betreffende de havens en de waterwegen van Antwerpen, Gent en Luik, van belang 
voor het verkeer tussen de twee landen'. Deze commissie (genoemd naar de voor-
zitters Steenberghe en Van Cauwelaert) bracht adviezen uit over de verbinding 
voor grote schepen tussen het Albertkanaal en het Julianakanaal, over de verrui-
ming van het kanaal Gent-Terneuzen en over de verbetering van de verbinding 
tussen de Rijn en de Schelde. België wilde ook de herziening van het Schelderegime 
bespreken, maar dat hoorde volgens Nederland niet bij de opdracht. Het onder-
werp werd later toevertrouwd aan een speciale studiegroep. Na een eerste verslag 
in 1950 kreeg de commissie de opdracht de grote lijnen van een overeenkomst 
over de drie vraagstukken vast te stellen. Aan die opdracht voldeden de onderhan-
delaars in 1954 met uitgewerkte voorstellen.21 Het leidde uiteindelijk tot een drie-
tal verdragen: over de verbetering van het kanaal van Terneuzen naar Gent 
(1960)22, de verbetering van de verbinding tussen het Julianakanaal en het Albert-
kanaal (1961)23, en de verbinding tussen de Schelde en de Rijn (1963)24. Het eer-
ste verdrag bevatte in titel VI ook (zeer soepele) bepalingen over de waterkwaliteit 
aan de grens, deels nader vast te stellen. Bij het tweede verdrag werd een formele 
briefwisseling van de regeringen over de waterverdeling gevoegd, waarbij werd 
overeengekomen het 'waterverdrag' van 1863/1873 binnen drie jaar aan te pas-
sen.25 Het derde verdrag legde in titel V België de verplichting op de Nederlandse 
waterverliezen door het Schelde-Rijnkanaal binnen vijf jaar (aan de Maas) te com-
penseren. Ook moest het kanaalwater binnen vijf jaar aan bepaalde kwaliteitseisen 
voldoen. De drie kanaalwerken werden voortvarend uitgevoerd, maar van de be-
palingen over waterkwaliteit en -kwantiteit kwam voorlopig weinig terecht. 

Ad 7, impasse over gekoppelde andere 'waterverdragen', 1963-1993 

Nederland drong er vanaf 1963 bij België op aan, een regeling te treffen over de 
afvoer van het water van de Maas en de aanpak van de grensoverschrijdende wa-
tervervuiling van Maas en Schelde. België ontwikkelde in die tijd plannen voor een 
nieuw industriegebied op de linker Scheldeoever bij Antwerpen. Een zeekanaal 

                                                                    
21 Van Cauwelaert & Steenberghe, Advies over vraagstukken inzake waterwegen en havenproblemen. 
22 Verdrag van 20 juni 1960 te Brussel. NL-Trb, jrg. 1960, nr. 105. 
23 Verdrag van 24 febr. 1961 te Brussel. NL-Trb, jrg. 1961, nr. 46. 
24 Verdrag van 13 mei 1963 te Den Haag. NL-Trb, jrg. 1963, nr. 78. 
25 Briefwisseling van 24 febr. 1961 te Brussel. NL-Trb, jrg. 1961, nr. 47. 
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door Zeeuws-Vlaanderen (Baalhoekkanaal) moest dat met de Westerschelde ver-
binden. Daarnaast wilde België een scherpe bocht in de Westerschelde afsnijden. 
Nederland zegde in beginsel zijn medewerking toe, als voldoende maatregelen 
genomen zouden worden om de negatieve gevolgen en risico's voor milieu en vei-
ligheid te beperken. De onderhandelingen over de Scheldekwesties werden met-
een aangepakt, zodat daarover in 1971 eindovereenstemming in zicht kwam. Het 
overleg over de waterverdeling en -kwaliteit, dat al volgde uit de eerdere verdra-
gen, verkeerde intussen na elf jaar nog in het verkennend stadium en bood veel 
minder uitzicht op een aannemelijk resultaat. De Nederlandse regering miste het 
vertrouwen om, net als in de jaren zestig, de verdragen over de Scheldewerken 
meteen te sluiten als de onderhandelingen daarover waren afgerond. Dat zou alle 
druk wegnemen om nog wat aan de waterkwaliteit en -kwantiteit te doen. Ze be-
sloot daarom dat de verschillende onderhandelingen weliswaar parallel konden 
worden voortgezet, maar dat de ondertekening en de ratificatie van de beoogde 
nieuwe verdragen gelijktijdig plaats zou moeten vinden. Daarmee ontstond een 
'koppeling' van Maas- en Scheldeverdragen, vergelijkbaar met koppelingen die 
België eerder had aangebracht. In 1975 konden de delegaties ten slotte drie ont-
werpverdragen paraferen: over het Baalhoekkanaal, over de bochtafsnijding bij 
Bath en de kwaliteit van de Schelde, en over de waterverdeling en de kwaliteit van 
de Maas.26 De Nederlandse regering was bereid ze goed te keuren, maar aan Belgi-
sche, vooral Waalse zijde bleek er onvoldoende steun te zijn voor het Maasverdrag. 
Een langdurige impasse was het gevolg. 

In het technisch overleg van de jaren tachtig werd de bochtafsnijding vervangen 
door een verdiepingsprogramma voor de Schelde, maar dat veranderde niets aan de 
situatie van het Maasverdrag. De Belgische regering claimde als vóór de oorlog de 
verdieping van de Schelde als een gevestigd recht, dat geen verdrag zou vereisen. 
Nederland kon die zienswijze niet volgen. Het stemde wel in met het verdiepings-
programma en met een verdrag daarover, als dat samen zou gaan met verdragen 
over de waterkwaliteit en -kwantiteit. 'Intentieverklaringen' in 1985 en 1987 van 
de beide ministers van Buitenlandse Zaken leken een doorbraak. Er werd een nieu-
we onderhandelingscommissie geïnstalleerd – waarin ook de Belgische gewesten 
vertegenwoordigd waren – die aangepaste oplossingen moest onderzoeken. De 
inbreng van de gewesten, bevoegd voor hun eigen infrastructuur en waterbeleid, 
bracht weinig verandering. Wallonië wenste geen inspanningen te doen voor 
Vlaamse voordelen, als het daarvoor niet gecompenseerd zou worden. 27 De interne 
Belgische tegenstellingen, en de kloof tussen het Nederlandse en het Belgische of 
Waalse waterbeleid, bleven tot in de jaren negentig onoverbrugbaar. In de Vlaamse 
publiciteit werd de schuld voor de jarenlange stilstand van het verdiepingsdossier 
gelegd bij de Nederlandse koppeling van Schelde- en Maasaangelegenheden. Die 
zou ingegeven zijn door concurrentieoverwegingen. Het toenmalige Belgische pro-
bleem met de waterkwaliteit en -kwantiteit kreeg weinig aandacht. 
                                                                    
26 Meijerink, Conflict and cooperation on the Scheldt river basin, p. 95-100. Dit proefschrift gaat vooral 
over onderhandelingsstrategieën, niet zozeer over inhoud, recht en politiek. 
27 Idem, p. 100-145. 
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Ad 8, regionalisering en internationalisering van de 'waterverdragen', 
1993-1995 

Begin 1993 nam het ministerie van Verkeer en Waterstaat het initiatief voor een 
totaal andere aanpak.28 Die hadden enkele van zijn ambtenaren in de jaren daar-
voor al uitgebreid voorbereid. De nieuwe benadering werd mogelijk door twee 
ontwikkelingen, die ook niet onverwacht kwamen. De eerste was de derde fase van 
de derde Belgische staatshervorming in 1993. De gewesten konden daardoor zelf 
onderhandelen en internationale verdragen sluiten over zaken waarvoor ze be-
voegd waren. Het werd toen mogelijk de verdieping van de Westerschelde en de 
verdeling van het Maaswater (in de nieuwe opzet een Vlaams-Nederlands spaar-
programma) rechtstreeks tussen Vlaanderen en Nederland af te handelen. De 
tweede ontwikkeling was de totstandkoming in 1992 van het VN-ECE-
Rivierenverdrag (naast eerdere internationale overeenkomsten over waterkwali-
teit). Dat verplichtte oeverstaten van internationale rivieren om grensoverschrij-
dende verontreiniging te bestrijden en in riviercommissies samen te werken. De 
Belgische centrale regering reageerde onaangenaam verrast op de koerswijziging, 
die haar grotendeels buiten spel zette, maar ze ging er toch in mee. Na een voorbe-
reidende conferentie in Den Haag en enkele onderhandelingsrondes tussen Neder-
land, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en de Belgische gewesten, konden in 1994 al 
de verdragen inzake de bescherming van de Maas en van de Schelde worden geslo-
ten.29 Vlaanderen tekende die verdragen pas in 1995 omdat het zelf weer een kop-
peling legde met het verdrag over de verdieping van de Westerschelde. 

Hoewel de Vlaams-Nederlandse onderhandelingen over dat laatste verdrag vlot en 
met goede vooruitzichten waren begonnen, had de Vlaamse minister van Openbare 
Werken in 1993 nog een nieuwe koppeling gelegd met een ander 'Nederlands be-
lang'.30 Vlaanderen zou geen definitief besluit nemen over het hogesnelheidsspoor 
Antwerpen-Rotterdam vóór er volledige overeenstemming was over het verdie-
pingsverdrag. Aan Nederlandse zijde was men verrast. De regering dacht dat de tijd 
van harde koppelingen voorbij was, wilde de onderhandelingen over de verdieping 
niet met nieuwe zaken belasten, maar stemde toch met het voorstel in. Toen de 
Vlaamse regering vervolgens zelf het spoordossier niet tijdig rond kreeg, wilde die 
weer van de koppeling af. De Nederlandse minister hield er toen aan vast, ditmaal 
onder luid protest van Antwerpse havenkringen.31 De onderhandelingen over de 
verdieping van de Westerschelde en de verdeling van het Maaswater konden ten 
slotte toch vrij snel en zonder grote problemen worden afgerond. Vlaanderen pro-
beerde nog eens erkenning te vinden voor zijn begrip van 'vrije doorgaande vaart', 
                                                                    
28 Dat het een Waalse actie zou zijn geweest, is een mythe. Zie ook Wijffels, "Flanders and the Scheldt 
question: A mirror of the law of international relations and its actors", p. 268, met een goed overzicht 
van de onderhandelingen (p. 261-278). 
29 Verdragen van 26 april 1994 te Charleville-Mézières. NL-Trb, jrg. 1994, nr. 149 (Maas) en 150 (Schel-
de). Duitsland, Luxemburg en Federaal-België werden waarnemer bij dit Maasverdrag. 
30 Devos, "De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: Een historische inleiding", p. 26, schreef dat 
Nederland in 1993 het HST-traject aan de waterverdragen koppelde. Dat is een mythe. 
31 Meijerink, Conflict and cooperation on the Scheldt river basin, p. 171-177. 
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medezeggenschap op de Westerschelde, en zijn vermeende recht op 'aanpassing 
van de vaarweg aan de tegenwoordige en toekomstige behoeften van de scheep-
vaart'. Uiteindelijk behield het zich slechts zijn rechten voor.32 De beide verdragen 
werden begin 1995 ondertekend.33 In de jaren daarna kwamen de Vlaams-
Nederlandse betrekkingen in rustiger vaarwater, nam het vertrouwen toe en kon de 
bilaterale samenwerking op verschillende terreinen verder worden uitgebreid. 

0.3 Schets van belangrijke thema's in de betrekkingen tussen 
Noord en Zuid vóór 1800 

Een aantal van de grens-, scheepvaart- en waterstaatskwesties die de betrekkingen 
tussen Nederland en België in de 19e en 20e eeuw verstoorden, had zijn oorsprong 
of kende een voorgeschiedenis in de voorafgaande eeuwen. We onderscheiden 
voor de tijd tot 1800 drie bijzondere en samenhangende thema's die van belang 
waren voor die latere ontwikkelingen:  
(1) Streven naar historische of veilige grenzen. 
(2) Aanleg van strategische waterstaatswerken. 
(3) Theorie en praktijk van het rivierenrecht en mythes daarover. 

Ad 1, streven naar historische of veilige grenzen 

De oudste bekende militaire en bestuurlijke grenzen in de Nederlanden zijn de Ro-
meinse rijksgrens aan de Rijn en de provinciegrens tussen Neder-Germanië en 
Noord-Gallië. Die laatste grens lag waarschijnlijk aan de zuidkant van de uitgestrek-
te delta van de Schelde, het latere Zwin en kleinere stroompjes, ter hoogte van het 
huidige Brugge. Aannemelijk is dat ze werd overgenomen door de 
(aarts)bisdommen en het 'Friese' Rijk (Frisia), die in de vroege Middeleeuwen ont-
stonden. Het Frankische Rijk zal ter plaatse langs dezelfde grens zijn opgedeeld, 
zodat waarschijnlijk ook het Middenrijk en later het Duitse Rijk tot voorbij het Zwin 
reikten. In dat grensgebied van het oude Frisia probeerden de gravenhuizen van 
Vlaanderen en Holland-Zeeland vanuit het zuiden respectievelijk het noorden hun 
macht uit te breiden. Vlaanderen was daarin aanvankelijk het meest succesvol. Het 
gaf aanleiding tot een eeuwenlange strijd om Zeeland Bewestenschelde (Midden-
Zeeland). De Hollandse graven – die zich zagen als opvolgers van de 'Friese' vorsten 
– wonnen uiteindelijk dat geschil. In het begin van de Tachtigjarige Oorlog hield een 
klein gebied aan de Vlaamse kant van de Westerschelde steeds de zijde van de op-
stand. De Republiek kon het uitbreiden tot het huidige Zeeuws-Vlaanderen. Dit 
gebied en delen van Brabant en Limburg werden onder Staats bestuur gebracht. 

                                                                    
32 De aanhef van het verdrag vermeldde: [Partijen zijn …] onverminderd de verdragen die tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België werden gesloten over de Schelde [… het volgende 
overeengekomen]. 
33 Verdragen van 17 jan. 1995 te Antwerpen. NL-Trb, jrg. 1995, nr. 50 (Maasafvoer) en 51 (Scheldever-
dieping). 
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Tijdens en na die oorlog bleek de zuidgrens van de Republiek en die van de Zuide-
lijke Nederlanden niet veilig voor Spaanse en Franse aanvallen. De Republiek pro-
beerde vanaf 1632 een eeuw lang een veiligheidszone of barrière onder haar con-
trole te brengen. Het leidde tot tal van plannen en halve oplossingen die ten slotte 
allemaal mislukten, onder andere omdat er in het Zuiden weinig steun voor was. 
De geschiedschrijving daarover is verspreid, deels summier en vaak eenzijdig. Een 
bijzonder geval was het dispuut over het bezit van Maastricht en Overmaas, dat in 
1672 aan Spanje zou zijn afgestaan. Die kwestie werd door historici niet steeds in 
het juiste verband geplaatst. Na de Belgische afscheiding van het Verenigd Konink-
rijk der Nederlanden in 1830, en opnieuw in 1920, werden discussies gevoerd over 
de grenzen tussen Noord en Zuid. Dat had toen vooral te maken met het bezit van 
de Westerschelde, van de Maas bij Maastricht en van het tracé voor een Schelde-
Maas-Rijnkanaal. Partijen verwezen daarbij naar de historische grenzen, al waren 
die vaak veranderd. 

Ad 2, aanleg van strategische waterstaatswerken 

De Romeinse bevelhebbers Drusus en Corbulo lieten bij hun noordgrens al strate-
gische kanalen graven. Die moesten de verdediging, bevoorrading en troepenver-
plaatsingen vergemakkelijken. Vanaf de 17e eeuw werden in de Zuidelijke Neder-
landen grote internationale kanaalprojecten ontwikkeld, voor de economische en 
de militaire oorlogsvoering. Ze hadden vooral tot doel de grote handelsstromen 
van Rijn en Maas van de Republiek naar Brabant en Vlaanderen af te leiden. Daar-
naast konden ze als barrière dienen, om invallen uit het Noorden af te weren. Het 
belangrijkste was een plan voor een kanaal van Rijnberk (Rheinberg) aan de Rijn 
naar Venlo aan de Maas en van Maastricht naar Antwerpen. Ook buurlanden als 
het prinsbisdom Luik en Pruisen werkten in de 17e en 18e eeuw aan kanaalpro-
jecten die hen bevoorrechte eigen handelswegen moesten bieden. In de 19e eeuw 
begon Napoleon aan een kanaalverbinding van de Rijn bij Nuijs (Neuss) via Venlo 
naar Antwerpen, buiten de Bataafse Republiek om. Koning Willem I kon zijn ka-
naalplannen in het Zuiden niet afmaken. Het koninkrijk België streefde opnieuw 
naar eigen kanaalverbindingen met de Rijn, in de Delta en rechtstreeks naar het 
Duitse achterland. De manier waarop dat gebeurde, leidde tot heftige conflicten 
met Nederland. 

In verschillende perioden was er sprake van strategische verlegging van een be-
langrijke grensrivier, of van plannen daartoe. De Romeinse gouverneur Drusus – 
die kort voor het begin van de jaartelling het gebied ten zuiden van de Rijn be-
heerste – liet het water van de Waal afleiden naar de Nederrijn. Doel was die 
grensrivier te vergroten en een nieuw kanaal naar het Flevomeer te kunnen voe-
den. In 1626 liet het Spaans bestuur van de Zuidelijke Nederlanden de mogelijk-
heid onderzoeken de loop van de Rijn vanaf Nuijs westwaarts te verleggen naar het 
dal van de Maas bij Gennep. Daarmee moest de Republiek van het Noorden van één 
van haar levensaders worden afgesneden. Ze zou deels drooggezet, deels over-
stroomd worden. Enige gelijkenis – op kleinere schaal – vertoonde de Maaspolitiek 
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van België in de 19e en 20e eeuw. Bij Luik en Maastricht tapte het steeds grotere 
hoeveelheden Maaswater af, en leidde die via zijn kanalen voor bevloeiingen en 
scheepvaart in de richting van de Kempen en de Schelde. Daardoor werden op den 
duur bij lage Maasafvoeren de vaarmogelijkheden op de Gemeenschappelijke en de 
Nederlandse Maas ernstig bedreigd. 

Ad 3, theorie en praktijk van het rivierenrecht en mythes daarover 

Vanaf de 17e eeuw werd door belanghebbenden bij vrije riviervaart – zoals die van 
Antwerpen – geregeld verwezen naar het Romeinse rivierenrecht. Dat zou daar-
voor meerdere regels gesteld hebben. Een deugdelijke analyse van dat recht ont-
brak veelal en wordt in sommige moderne handboeken nog steeds niet gegeven. 
Met name werd er niet op gelet dat vrije scheepvaart in het Romeinse Rijk alleen 
gold voor de eigen inwoners en op de eigen stromen van het Rijk. Internationaal 
rivierenrecht bestond nog niet, zoals mag blijken uit toenmalige praktijk. Ook een 
onderzoek naar de organisatie van de internationale handel en scheepvaart in de 
vroege en hoge Middeleeuwen en in het begin van de Nieuwe Tijd geeft dezelfde 
uitkomst. In latere eeuwen, toen sommige landen vrije toegang tot naburige wa-
terwegen eisten, had men weinig oog meer voor de beperkingen waaraan kooplie-
den en schippers vroeger gebonden waren. Grotere conflicten tussen Noord en 
Zuid over doorvaartrechten ontstonden pas toen de Nederlanden – na een periode 
van vereniging onder de Bourgondiërs en de Habsburgers – verdeeld raakten in 
verschillende kampen. Toen werden op de Schelde en de Maas de rechtsregels 
toegepast die ook op andere grensoverschrijdende stromen golden. Bijzondere 
aandacht kreeg steeds de scheepvaartregeling ('sluiting') van de Westerschelde, 
die tijdens de Tachtigjarige Oorlog ontstond en in het verdrag van Munster (1648) 
werd vastgelegd. De geschiedenis van de onderhandelingen daarover, de rechts-
gronden en de uitvoering in de praktijk werden nog nooit diepgaand onderzocht. 
Het gaf aanleiding tot hardnekkige mythes over de geschiedenis van het rivieren-
recht. Vooral in de 18e eeuw voerden publicisten versimpelde politieke en juridi-
sche discussies over dat recht, met name het doorvaartrecht. Ik toets deze hier aan 
de denkbeelden van volkenrechtsgeleerden van de 16e tot de 18e eeuw. Vooral wat 
Hugo Grotius erover geschreven heeft, blijkt slecht gelezen en begrepen te zijn. 

In de 19e en 20e eeuw vond een belangrijke ontwikkeling in de richting van vrije 
scheepvaart op de internationale rivieren van Europa plaats. Die zou opgewekt zijn 
door de wetten en verdragen van de Franse revolutionairen rond 1800. De slotakte 
van het congres van Wenen van 1815, en haar bijlage XVI, zouden definitief een 
regime van volledig vrije en onbelemmerde riviervaart gevestigd hebben.34 In het 
Belgisch-Nederlands scheidingsverdrag van 1839 werden de bepalingen daarvan 

                                                                    
34 Slotakte (Wenen, 9 juni 1815), art. 108-117 en bijlage XVI. Parry, The consolidated treaty series, dl. 64, 
p. 453-493. Lagemans, Recueil des traités, dl. 1, nr. 30, p. 98-140. 



 

28 

bevestigd voor de Schelde.35 Volgens een sinds de jaren twintig van de 20e eeuw 
vooral in Antwerpen gangbare lezing, zou België (Vlaanderen) daarbij recht gekre-
gen hebben op onbeperkte aanpassing van de Westerschelde aan nieuwe behoeften 
van de scheepvaart. Deze theorie werd aangehaald in verschillende officiële Belgi-
sche en Vlaamse nota's en in meerdere artikelen en handboeken uitgebreid be-
schreven. Nederlandse replieken – die in de Belgische literatuur de 'minimalistische 
uitleg' van de betreffende verdragsartikelen werden genoemd – zijn zeldzaam. 

0.4 Afbakening van het onderzoeksveld, onderzoeksvragen, 
theses en doel van het onderzoek 

Het was in verband met de begrensde omvang en duur van deze studie – bij de 
vereiste grondigheid – nodig het onderzoeksveld te beperken. Ik heb er om een 
aantal redenen voor gekozen mij vooral te richten op de oude voorgeschiedenis 
van de bilaterale betrekkingen, die van vóór 1800. Het begin van de 19e eeuw was 
in veel opzichten een breukpunt. Vanaf het congres van Wenen en de Belgische 
onafhankelijkheid golden andere, modernere verhoudingen op het gebied van 
grenzen, scheepvaartverbindingen en rivierenrecht dan in de tijd daarvoor. Die 
brachten nieuwe strijdpunten, veelvuldige lange onderhandelingen en een groot 
aantal (ontwerp)'waterverdragen' mee. Over de periode ná 1800 is, in vergelijking 
met de voorafgaande, relatief veel geschreven.36 Die grotere en kleinere studies 
hadden meestal betrekking op specifieke onderwerpen in een beperkte periode, 
vooral Scheldezaken. Die geschiedschrijving is allerminst afgehandeld. Ze kent nog 
mythes en belangrijke leemtes, en behoeft daarom kritisch onderzoek en commen-
taar. Dat zal mijns inziens aanleiding geven tot een deugdelijker en genuanceerder 
oordeel over die kwesties. De basis daarvoor is aanwezig en de betreffende bron-
nen en archieven zijn vrij eenvoudig toegankelijk. Wat anders is het gesteld met de 
oudere voorgeschiedenis van de bilaterale grens-, scheepvaart- en waterstaats-
kwesties. Hiernaar wordt nog steeds veelvuldig verwezen, en ze speelt nog altijd 
een rol bij de beeldvorming in huidige kwesties. De verwijzingen naar de oude 
kwesties zijn meestal weinig precies, zonder aanhaling van originele bronnen. De 
literatuur erover is beperkt, versnipperd en niet erg bekend. Hierbij is op een aan-
tal terreinen nog pionierswerk te verrichten. Ik behandel die bestaande literatuur, 
over uiteenlopende onderwerpen, achtereenvolgens in de volgende hoofdstukken. 

Ik maak één uitzondering voor wat betreft de afbakening in de tijd. In het naschrift 
bij deze studie ga ik kort in op de juridische aspecten van de Belgische (Vlaamse) 

                                                                    
35 Scheidingsverdrag (Londen, 19 april 1839), art. 9. Parry, The consolidated treaty series, dl. 88, p. 427-
443. Lagemans, Recueil des traités, dl. 2, nr. 166, p. 337-345. NL-Stb., 1839, nr. 26, met Nederlandse 
vertaling. 
36 Onder vele noem ik Nil Disco & Alex van Heezik, Different strokes for different folks: 50 years of 
agreements and disagreements in the Rhine, Meuse, Scheldt and Ems river basins, en de proefschriften 
van Sander Meijerink, Conflict and cooperation on the Scheldt river basin, en van Hank Prins, De nauti-
sche veiligheid en vlotheid en de maritieme toegankelijkheid in het Schelde-estuarium. 
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aanspraak op voortdurende aanpassing van de Westerschelde aan de zich ontwik-
kelende behoeften van de scheepvaart. Reden daarvoor is dat dit punt nog gere-
geld in de literatuur verschijnt, dat het nooit formeel is afgedaan en dat partijen 
zich er hun rechten over hebben voorbehouden. 

Mijn onderzoek van de oude voorgeschiedenis betreft de hiervóór in deze inleiding 
genoemde thema's, die een bijzonder belang hadden voor de latere ontwikkelin-
gen: (1) het streven naar historische of veilige grenzen, (2) de aanleg van strategi-
sche waterstaatswerken, en (3) de theorie en praktijk van het rivierenrecht en 
mythes daarover. Dat onderzoek ontleent zijn betekenis, wat de methode betreft, 
aan de volgende kenmerken en aanpak. Ik volg de onderwerpen over een lange 
periode in hun onderlinge samenhang, zodat ontwikkelingen en dwarsverbanden 
duidelijk worden. Daarbij breng ik de perspectieven van politieke geschiedenis, 
rechtsgeschiedenis en waterbouwkunde samen, wat in enkele gevallen tot nieuwe 
of beter onderbouwde conclusies leidt. Ik onderzoek zoveel mogelijk de oorspron-
kelijke teksten en bronnen, ook de minder bekende, onbekende en moeilijk toe-
gankelijke literatuur en archieven uit alle betrokken landen. Bestaande studies uit 
Nederland en België over het grensgebied – dat verhoudingsgewijs weinig aan-
dacht kreeg – breng ik samen. Een aantal opmerkelijke en belangrijke teksten die 
niet eerder gepubliceerd werden, maak ik toegankelijk door ze, waar nodig met 
vertaling, als bijlage op te nemen. Een achttal geografische situaties van de Ro-
meinse Tijd tot in de 18e eeuw, die in de hoofdstukken besproken worden, verdui-
delijk ik met kaarten. 

Bij de drie bovengenoemde thema's onderscheid ik de volgende onderzoeks-
vragen: 
● Hoe ontstond de grens tussen Noord en Zuid, in het bijzonder die tussen 

Zeeland en Vlaanderen? 
● Welke rechten hadden de graven van Holland-Zeeland en Vlaanderen in 

Zeeland Bewestenschelde? 
● Hoe hebben de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden elk voor zich en sa-

men geprobeerd hun zuidgrens te beschermen? 
● Maakten de Zuidelijke Nederlanden in de 17e en 18e eeuw met recht aanspraak 

op Maastricht en omstreken? 
● Hebben de machthebbers in het Zuiden geprobeerd rivieren te verleggen om hun 

strategische of economische positie ten koste van het Noorden te versterken? 
● Hebben ze geprobeerd door de aanleg van kanalen naar Maas en Rijn de Repu-

bliek af te snijden van zijn handel met het achterland, of een deel van die handel 
naar het Zuiden af te leiden? 

● Heeft de Republiek de aanleg van dergelijke kanalen tegengewerkt of verhin-
derd? 

● Was er in de Romeinse Tijd, in de Middeleeuwen en in het begin van de Nieuwe 
Tijd in theorie en in de praktijk sprake van vrije grensoverschrijdende rivier-
scheepvaart? 
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● Was de zogenaamde 'sluiting' van de Schelde een vooropgezet plan van de Sta-
ten-Generaal? Hoe ontstond en ontwikkelde zich die 'sluiting', en wat beteken-
de ze in de praktijk? 

● Was de 'sluiting' van de Schelde de oorzaak van de economische neergang van 
Antwerpen en van de opkomst van Amsterdam en Rotterdam? 

● Was het Schelderegime van de 17e en 18e eeuw verenigbaar met de rechtsop-
vattingen van die tijd? 

 
Mijn theses, te bewijzen, zijn de volgende: 
○ De 'historische' grens tussen Noord en Zuid lag niet aan de Ooster- of de Wes-

terschelde, maar nog wat zuidelijker dan de huidige staatsgrens. 
○ De formele rechten van de Hollands-Zeeuwse en de Vlaamse graven op de soe-

vereiniteit in Zeeland Bewestenschelde waren beide verdedigbaar én betwist-
baar, en op den duur onontwarbaar. De feitelijke macht lag bijna steeds bij de 
graaf van Holland-Zeeland.  

○ De Republiek had goede veiligheidsredenen om in de Zuidelijke Nederlanden een 
bufferzone of barrière te scheppen. Meer samenwerking tussen, of samengaan 
van, Noord en Zuid had wellicht oorlogen en landverlies kunnen voorkomen. 

○ De eis van de Spaanse en Oostenrijkse onderhandelaars tot overdracht van 
Maastricht en omgeving was in oorsprong politiek opportunistisch en later ju-
ridisch gekunsteld en ongegrond. 

○ Machthebbers in het Zuiden gebruikten vanaf de Romeinse Tijd met meer of 
minder succes rivierverleggingen als militair of economisch strijdmiddel. 

○ Ze streefden vanaf de 17e eeuw met of zonder succes naar eigen kanaalverbin-
dingen met de Maas en de Rijn om (een deel van) de rivierhandel van het Noor-
den naar de eigen handelssteden af te leiden. 

○ Die projecten mislukten door financiële, technische en intern politieke proble-
men. De Republiek speelde daarbij nauwelijks een rol. 

○ Vrije grensoverschrijdende rivierscheepvaart vóór de 19e eeuw is een mythe. 
○ De 'sluiting' van de Schelde was geen vooropgezet plan van de Staten-Generaal, 

noch bij het Twaalfjarig Bestand noch bij de vrede van Munster. Amsterdam zag 
er aanvankelijk niets in. De 'sluiting' betekende dat goederen aan de kust over-
geslagen en in- en uitgeklaard moesten worden. De economische impact ervan 
was relatief beperkt, naast die van de eigen maatregelen van de regering in 
Brussel. 

○ De neergang van Antwerpen en de opkomst van Amsterdam hadden weinig met 
de 'sluiting' van de Schelde te maken. Er zijn diverse andere oorzaken aan te 
wijzen. 

○ Het Staatse Schelderegime van de 17e en 18e eeuw was in overeenstemming met 
de gangbare rechtsopvattingen van die tijd, ook met de leer van Hugo Grotius. 

 
Het doel van deze studie is de drie gekozen thema's in de bilaterale betrekkingen 
van vóór 1800 kritisch, diepgaand en vernieuwend in hun samenhang te onder-
zoeken. De studie ontleent zijn waarde vooral aan een brede, integrale aanpak, 
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gericht op zowel de historische, rechtshistorische als technische aspecten. Het was 
daarbij nodig verschillende onderwerpen tot in schijnbare details te behandelen, 
om verklaringen aan het licht te brengen en de nuances van de geschiedenis duide-
lijk te maken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan oorspronkelijke bronnen die 
tot nu toe niet gebruikt of verkeerd begrepen werden. Dit moet op de eerste plaats 
leiden tot beantwoording van de genoemde onderzoeksvragen. Mijn nevendoel 
was een aantal afzonderlijk leesbare hoofdstukken of monografieën te schrijven 
over episoden uit de geschiedenis die gewoonlijk niet uitvoerig en volledig aan de 
orde kwamen. 

0.5 Korte inleiding op de afzonderlijke hoofdstukken en de 
bijlagen 

De zes hoofdstukken behandelen opvolgende, elkaar soms overlappende episoden 
van de bilaterale betrekkingen vóór 1800. Ze gaan over afzonderlijke historische 
onderwerpen, die te maken hebben met één of meer van de gekozen thema's. In 
elk hoofdstuk wordt ingegaan op de theorie en de praktijk van het rivierenrecht 
van de betreffende periode. 

Ad hoofdstuk 1, (water)staat van het Deltagebied in de Romeinse Tijd 

Enkele oude bilaterale kwesties tussen Noord en Zuid hebben hun wortels of vin-
den hun voorafspiegeling in gebeurtenissen, omstandigheden en verhoudingen in 
de Romeinse Tijd. Zo heeft de grens tussen de Romeinse grensprovincie Neder-
Germanië (Germania Inferior) en Noord-Gallië (Gallia Belgica) waarschijnlijk in de 
vroege Middeleeuwen voortbestaan als grens van deelrijken en (aarts)bisdommen, 
en als scheidingslijn tussen de Frankische rijken. Veelal werd gedacht dat die grens 
aan de latere Westerschelde lag, maar er zijn redenen om haar een stuk zuidelijker 
aan te nemen. Ik onderzoek verder de onduidelijke klassieke berichten over Ro-
meinse waterwerken in en aan de Rijn, te weten een verlegging van de Waal naar 
de Nederrijn en enkele verbindingskanalen. Die moesten bescherming bieden te-
gen invallen vanuit het Noorden en veilige eigen scheepvaartroutes scheppen. 
Deze projecten hadden opvallende overeenkomsten met plannen in de Spaanse, 
Franse en zelfs Nieuwste Tijd. Ik probeer deze waterwerken aan de hand van mo-
derne waterbouwkundige en archeologische inzichten zo goed mogelijk te plaat-
sen. Kaart 1 en 2 geven een schets van de Romeinse grenzen en kanalen in de 1e 
eeuw, en van de Romeinse waterwerken in het Rijnstelsel. Ten slotte onderzoek ik 
het Romeinse rivierenrecht, dat later vaak werd aangehaald ter verdediging van 
het recht van vrije riviervaart. Ik illustreer daarbij de theorie van de juridische 
teksten met de praktijk van handel en verkeer op de waterwegen van het Romein-
se Rijk en zijn grensgebieden. 
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Ad hoofdstuk 2, ontstaan, bloei en verdeling van Frisia, 5e-12e eeuw 

Zeeland maakte deel uit van het 'Friese' Rijk (Frisia), het losse samenwerkingsver-
band van 'Noordzeegermanen' die zich in de verlaten kuststrook van de Sincfal tot 
de Wezer hadden gevestigd. Dit Rijk kon enkele eeuwen zijn zelfstandigheid of 
zelfbestuur naast of binnen het Frankische Rijk handhaven. Ik onderzoek in dit 
hoofdstuk de aanwijzingen dat 'Zeeuws Friesland' zich heeft uitgestrekt over het 
hele toenmalige schorren- en veengebied tot op de rand van de hoge gronden, het 
oudste Brugge en Gent daarbij inbegrepen. Dit is van belang omdat de literatuur 
over Frisia zich vooral richt op het centrum van het gebied en weinig ingaat op de 
geschiedenis van de zuidrand ervan. In het verlengde daarvan ga ik na hoe de 
'Friese' grens de landscheiding tussen het Middenrijk (daarna het Duitse Rijk) en 
het Westrijk (Frankrijk) kan hebben bepaald. Ik volg de verdere vorming van de 
rijksgrens en die tussen de opkomende machten van Vlaanderen en Holland-
Zeeland. Het ontstaan van de kwestie Zeeland Bewestenschelde was daarvan een 
onderdeel. Kaart 3 geeft een schets van zuidelijk Frisia in de vroege Middeleeuwen. 
Ik ga ten slotte in op de organisatie van handel en scheepvaart in die periode, in 
het bijzonder op de rechten en beperkingen voor vreemdelingen. Dat plaatst de 
discussies in latere eeuwen over het doorvaartrecht in perspectief. 

Ad hoofdstuk 3, strijd om Zeeland Bewestenschelde, ca. 1100-1329-1568 

De graven van Vlaanderen slaagden erin de macht te verwerven in de zuidrand van 
'Zeeuws Friesland', en de 'Friese' graven daar te verdrijven. Ook kregen ze invloed 
in Zeeland Bewestenschelde (Midden-Zeeland tussen de huidige Ooster- en Wester-
schelde). Het leidde tot een eeuwenlange strijd om de soevereiniteit over dat gebied 
tussen de Hollands-Zeeuwse en Vlaamse graven. De Rooms-Koning, de Franse en 
Engelse koning en de landsheren van bijna alle omliggende gebieden raakten erbij 
betrokken. Ik onderzoek de rechtspositie van de beide gravenhuizen, de waarde van 
het rijksrecht in deze, de uitkomsten van oorlogsvoering en buitenlandse interven-
ties, en de (on)doelmatigheid van bemiddelingsconferenties en scheidsgerechten. 
Doordat het Hollands-Zeeuwse gravenhuis in de 14e eeuw definitieve bevestiging 
verwierf van zijn soevereiniteit in Bewestenschelde, kon een samenhangend gewest 
Zeeland ontstaan. Dat ontwikkelde zich later min of meer los van Holland als aparte 
provincie. Het betekende ook dat de rechtsmacht van Zeeland zich uitstrekte over 
de Honte en Westerschelde. Kaart 4 geeft een beeld van Zeeland Bewesten- en Be-
oostenschelde rond 1300. In de 15e eeuw legde Zeeland daar de basis voor een ei-
gen tol- en douanesysteem. In de 16e en 17e eeuw raakte dat steeds meer verweven 
in een afgestemd intergewestelijk systeem. Omdat over de strijd om Zeeland Be-
westenschelde nog geen min of meer volledige studie bestond, besteed ik aan dit 
onderwerp, verdeeld over vijf perioden, uitgebreid aandacht. 
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Ad hoofdstuk 4, onderhandelingen over het Schelderegime tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog, 1568-1648 

Het verhaal van de door het Noorden 'gesloten' Schelde heeft in Vlaanderen vier 
eeuwen overleefd. Vreemd genoeg ontbrak er een goede en volledige monografie 
over de onderhandelingen over het Schelderegime tijdens de Tachtigjarige Oorlog. 
In dit hoofdstuk geef ik een gedetailleerd verslag van die onderhandelingen, zoals 
die in de opvolgende fasen van de oorlog hebben plaatsgevonden. De voornaamste 
besprekingen waren die voor het Twaalfjarig Bestand (vóór en na de Frans-Britse 
bemiddeling), de halfslachtige onderhandelingen tussen 1626 en 1633, en die van 
1646 tot 1648 in Munster. Daarbij schets ik de politieke, economische en juridische 
context en de houding van de verschillende partijen. Bijzondere aandacht besteed 
ik aan het ontstaan van de praktijk van het verbodemen en van andere grensrege-
lingen van Noord of van Zuid. Daarbij ga ik na wat de wederzijdse 'sluiting' van de 
Schelde in wezen betekende, of de 'sluiting' vanaf het begin een vooropgezet plan 
was van de Staten-Generaal, en hoe de verschillende gewesten ertegenover ston-
den. Bijlage 1 geeft de tekst van de vrijwel onbekende verdragen van 1591/1596 
tussen Zeeland en Brugge, die beoogden de handel op het Zwin te 'openen' door 
een regeling voor het verbodemen. Bijlage 2 bevat het niet eerder opgemerkte 
Staatse voorstel van maart 1608, waarbij vrije doorvaart van en naar Antwerpen 
werd toegestaan. Bijlage 3 is een eveneens vrij onbekende Antwerpse onderhande-
lingsnota uit 1613 over de vrije doorvaart en het verbodemen op de Schelde. Ver-
der onderzoek ik het vermeende verband tussen de 'sluiting' en de achteruitgang 
van de Scheldehandel enerzijds en de opkomst van Amsterdam anderzijds. Ten 
slotte laat ik zien hoe het Schelderegime paste in de rechtsopvattingen van die tijd. 
Dat gebeurt door toetsing aan de toenmalige ankers van het (volken)recht, waar-
onder Hugo Grotius. Ook vergelijk ik het met de situatie aan andere grote Europese 
rivieren vóór en na de verdragen van Westfalen van 1648.  

Ad hoofdstuk 5, plannen voor Schelde-Maas-Rijnverbindingen, 16e-18e eeuw 

Van de 16e tot in de 18e eeuw maakten ondernemers en overheden uit het Zuiden 
ambitieuze plannen voor kanaalverbindingen tussen de kusthavens, de Schelde, de 
Maas en de Rijn, met verschillende zijtakken naar de oude handelssteden. Voor-
beelden waren de plannen van Paulo Francesqui (transcriptie van originele tekst 
in bijlage 5, situatie op kaart 5), Gerrit Haesenvoet, Giovanni de' Medici (transcrip-
tie en vertaling van de vrijwel onbekende nota van Antonio Anselmo in bijlage 6, 
situatie op kaart 7), Jean Gallé, Pieter Cardon en Jan-Baptist van Ophoven, de 
Oostendse Compagnie en Carl von Bilistein. Volgens de gangbare geschiedschrij-
ving zou de Republiek van het Noorden deze achterlandverbindingen en de handel 
van het Zuiden zoveel mogelijk hebben gesmoord. Daarvoor bestaan maar weinig 
aanwijzingen. Belangrijker waren geldnood, gebrekkige techniek, irrationele weer-
standen van het publiek en tegenwerking van tollenaars, molenaars en vooral 
buursteden. Bijlage 4 bevat een stukje daarover van de priester-historicus Pontus 
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Heuterus uit 1600. In dit hoofdstuk onderwerp ik de kanalenplannen, de militair-
strategische projecten, de handelspolitiek en de economische oorlogsvoering van 
de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden aan een onderzoek. Bijzondere aandacht 
geef ik aan het Spaanse plan uit 1626 voor een kanaal vanuit de Rijn bij Nuijs 
(Neuss) naar de Maas bij Venlo. Bijlage 8 toont een foto van wat waarschijnlijk de 
aanzet was van het kanaal bij Nuijs. Dit kanaal kon worden gecombineerd met een 
verlegging van de Rijn vanuit Nuijs via de Niers naar Gennep aan de Maas, een 
project met onoverzienbare gevolgen (kaart 6). Daarbij bezie ik de reacties van de 
Republiek en de betrokken buurlanden (dagboekaantekeningen van de Beierse 
gezant Von Preysing in bijlage 7). Er blijken nog meerdere belangrijke nieuwe 
bronnen te zijn, die in de bestaande literatuur niet of onvoldoende in beschouwing 
werden genomen. Ze werpen een beter licht op de verhoudingen met het Noorden. 
Ook de interne tegenstellingen tussen Vlaamse en Brabantse steden komen aan de 
orde. Ten slotte ga ik na hoe de regering van het Zuiden zelf de kanaal- en wegen-
projecten van buurlanden, met name van het prinsbisdom Luik, Pruisen en de Re-
publiek, trachtte te verhinderen. 

Ad hoofdstuk 6, greep op het grensland, 17e-18e eeuw 

Na de vrede van Munster scheidden Noord en Zuid langs grenzen die in meerdere 
opzichten onnatuurlijk en moeilijk te verdedigen waren. Het leidde tot velerlei 
pogingen van de ene of de andere zijde om veiligheidszones of barrières in te ne-
men, dan wel de gewesten geheel of gedeeltelijk met diplomatie of geweld te her-
enigen of te veroveren (kaart 8). Drijfveer van het Noorden was daarbij vooral de 
veiligheid, eerst tegenover Spanje, later tegen het opdringende Frankrijk. In dit 
hoofdstuk onderzoek ik de beweegredenen, middelen, aanpak en resultaten van de 
partijen bij dit proces. Ik volg tevens de ontwikkeling van de grensoverschrijdende 
scheepvaart na de vrede van Munster, met name de uitvoering en de handhaving 
van de 'sluiting' van de Schelde. Bijzondere aandacht geef ik aan de onderhande-
lingen met Oostenrijk, met Frankrijk en met de 'Belgische' opstandelingen van de 
'Verenigde Nederlandse Staten' aan het eind van de 18e eeuw. In het verlengde 
daarvan analyseer ik de juridische discussie van die tijd over het recht van de Re-
publiek op een barrière tegen Frankrijk, over de rechten van de ene of de andere 
partij op Maastricht en omstreken, en over het recht van het Zuiden op vrije door-
vaart op de Beneden-Schelde. Daarvoor onderzoek ik de argumenten van eigen-
tijdse publicisten en politici, zoals Simon Nicolas Linguet, Johann August 
Schlettwein, Honoré Gabriel de Riqueti graaf van Mirabeau, Thomas Jefferson en 
enkele anonieme schrijvers. Deze toets ik vervolgens aan de ideeën van in die tijd 
gezaghebbende volkenrechtsgeleerden en politieke denkers. Daarbij komen onder 
anderen Niccolò Machiavelli, Hugo Grotius, Pieter de la Court, Baruch Spinoza, 
Samuel von Pufendorf, Cornelis van Bynkershoek, Christian von Wolff en Emer de 
Vattel aan de orde. 
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0.6 Aanhaling, vertaling en benoeming van bronnen, en 
verklaringen in bijlagen 

De belangrijkste 'bewijsplaatsen' uit de aangehaalde bronnen en de literatuur 
worden in de oorspronkelijke taal en in Nederlandse, soms Engelse, vertaling aan-
gehaald. De Nederlandse vertalingen zijn van mijn hand, tenzij anders aangegeven. 
In enkele gevallen, als het citaat relatief lang was en vooral documentaire waarde 
had, of als de omschrijving in mijn tekst voldoende duidelijk was, heb ik van een 
volledige vertaling afgezien. Waar ik gebruik gemaakt heb van meerdere Neder-
landse en/of een of meer Franse, Duitse of Engelse vertalingen, noem ik in de tekst 
alleen het oorspronkelijke werk. In het overzicht van de geraadpleegde literatuur 
vermeld ik in dat geval bij de auteur of titel wel steeds de belangrijkste verta-
ling(en). 

Bijlage 9 geeft de verklaring van afkortingen, bijlage 10 van begrippen uit water-
bouw en scheepvaart.  
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HOOFDSTUK 1 
(WATER)STAAT VAN HET DELTAGEBIED 
IN DE ROMEINSE TIJD 

1.1 Inleiding: een 'historische' grensregio 

Drie grote rivieren, de Rijn, de Maas en de Schelde, vormden eeuwenlang samen 
met enkele grote landwegen het hoofdverkeersnet van de Nederlanden en hun 
belangrijkste verbindingen met het achterland. Ze hadden elk een eigen karakter 
en plaats in de geschiedenis. Naast fysieke en geografische factoren speelden daar-
bij regionale eigenheden en belangen een grote rol. Al in de vroegste tijden streden 
de bestuurders en kooplieden van de aanliggende plaatsen om de controle over de 
rivieren. Die factoren en machtsontplooiing bepaalden de ontwikkeling van de 
handel en het verkeer van de steden en gewesten aan de Rijn, de Maas en de Schel-
de. Daarbij ontstonden soms nauwe betrekkingen, maar ook tegenstellingen, tus-
sen de bewoners van de benedenloop, de middenloop en de bovenloop van de 
rivieren. Hoewel de grenzen daarna nog veelvuldig verschoven, was er al in de 
Romeinse Tijd een begin van onderscheiden staatkundige en culturele ontwikke-
ling van het noordelijke en het zuidelijke deel van de Delta. Terwijl het Zuiden 
rechtstreeks beïnvloed werd door de pax romana, bleef het gebied ten noorden van 
de Rijn min of meer zelfstandig en bepaald door eigen recht en gebruiken. Daartus-
sen bevond zich een ruime overgangszone. In de Romeinse Tijd en de eerste eeu-
wen daarna grepen in het Deltagebied verschillende volksverhuizingen en ver-
strooide migraties in alle richtingen plaats. Die leidden tot een zekere culturele 
vermenging. In tijden van politieke overheersing vanuit de Romaanse wereld, 
vooral in de Spaanse en Franse Tijd, was het vermogen en de bereidheid zich aan 
te passen in het Zuiden veel groter dan in het Noorden. 

De waterstaatkundige toestand van de Delta en het Benedenrivierengebied van 
Rijn, Maas en Schelde was een belangrijke factor bij de militaire en bestuurlijke 
inrichting van de grensregio. Voor de kennis daarvan was men lange tijd bijna enkel 
aangewezen op beschrijvingen van enkele klassieke schrijvers. Vooral Caesar, Taci-
tus, Plinius Secundus Maior, Cassius Dio, Suetonius en Pomponius Mela – uitgelegd 
door middeleeuwse en latere historici – vormden daarbij de basis. De betreffende 
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passages zijn in verschillende gevallen onduidelijk of spreken elkaar tegen. De ou-
dere en internationale literatuur is over die rivierenkwesties daarom gewoonlijk 
kort, vaag of speculatief. Archeologisch en bodemkundig onderzoek, vooral van het 
eind van de 20e eeuw, hebben ons inzicht aanzienlijk verbeterd, maar konden niet 
steeds volledig uitsluitsel geven. Er ontstond een stroom van specifieke publicaties, 
die pas langzaam de algemene literatuur aanvult en verbetert. Dit betekent dat een 
groot deel van die literatuur, zelfs van de vrij recente, deels verouderde opvattingen 
weergeeft over de waterstaatkundige en bodemkundige toestand van Nederland in 
de Romeinse Tijd. Een goede samenvatting van de huidige stand van de wetenschap 
geeft de in 2011 verschenen Atlas van Nederland in het Holoceen.1 Ook de literatuur 
over de bevolking van de Nederlanden in de Romeinse Tijd en over de woonplaat-
sen van de verschillende stammen is voor een groot deel gebaseerd op de bijna 
terloopse en onduidelijke vermeldingen bij de klassieke schrijvers. Daarbij was er 
soms weinig aandacht voor de veranderingen die al in die tijd plaatsvonden. Dat 
leidde tot zeer uiteenlopende opvattingen over de verspreiding van de volken in 
deze streken en over hun bestuurlijke districten (civitates). Wat meer weten we van 
de organisatie op provinciaal niveau, al is niet alles bekend over de ligging van de 
grenzen. We zullen hier nagaan waar de historische grens tussen Noord-Gallië (Gal-
lia Belgica) en Neder-Germanië (Germania Inferior) kan hebben gelegen. 

Onze bijzondere aandacht gaat uit naar de grote waterwerken die in de Romeinse 
Tijd om strategische redenen in het grensgebied werden aangelegd. Het gaat daar-
bij met name om de dam en het kanaal van Drusus en het kanaal van Corbulo. 
Hierover is de laatste decennia betrekkelijk weinig geschreven; vooral de water-
bouwkundige aspecten bleven nog onderbelicht.2 In dit hoofdstuk schets ik eerst 
de situatie van de grote rivieren en de politieke achtergronden. Daarna ga ik in op 
de belangrijkste vragen met betrekking tot de Romeinse waterwerken en geef ik 
een samenvatting van de oude en nieuwere literatuur. Het huidige inzicht kan 
worden uitgebreid – en bijgesteld – door een grotere aandacht voor de water-
bouwkundige kanten en de buitenlandse literatuur over vergelijkbare werken in 
andere provincies van het Romeinse Rijk.3 De door de Romeinen uitgevoerde ri-

                                                                  
1 Peter Vos & anderen, m.m.v. RCE-TNO-Deltares, Atlas van Nederland in het Holoceen: Landschap en 
bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu. Daaraan vooraf gingen o.a. Willem Willems, Romans and Batavi-
ans: A regional study in the Dutch eastern river area (m.b.t. de Rijn), en Peter Vos & Robert van Heeringen, 
m.m.v. NITG-TNO, "Holocene geology and occupation history of the Province of Zeeland". Dit laatste bevat 
de jongste resultaten van uitgebreide geologische en archeologische onderzoekingen, en kaarten van de 
paleogeografische ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van het Schelde-estuarium in twintig perio-
den van het Holoceen. Paleogeografie is de tak van de aardwetenschappen die o.a. de verdeling van land, 
zee en hoogten, alsmede de geografische ligging van rivieren, delta's en kustlijnen door de geologische 
geschiedenis heen bestudeert. Het Holoceen is het geologische tijdvak van 9.700 v.C. tot heden. 
2 De laatste mij bekende waterbouwkundige bijdragen waren van Johan Chr. Ramaer (1852-1935, 
inspecteur-generaal van de RWS en deskundige op het gebied van de historische waterstaatsgeografie), 
en van Jan Schönfeld (1883-1956, hoofdingenieur-directeur in de directie Bovenrivieren van de RWS). 
De klassieke geschiedwerken van Byvanck, Nederland in den Romeinschen Tijd, en van Hettema, De 
Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse Tijd, en de hierop gebaseerde studies, zijn op dit punt 
deels achterhaald of speculatief. Zie hierna. 
3 Vooral Franse en Belgische literatuur over scheepvaart en waterbouw in de Romeinse en Merovin-
gische Tijd, met name in Gallië: Léger, Les travaux publics, les mines et la métallurgie aux temps des 
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vierverlegging en de door hen aangelegde nieuwe waterwegen zijn ook daarom 
belangwekkend, omdat latere overheersers uit het Zuiden, met name de Spanjaar-
den en de Fransen, vergelijkbare projecten hebben ondernomen of overwogen. 
Behalve de geschiedenis en de techniek, beschrijf ik het organisatorisch-juridisch 
kader van de Romeinse waterwerken. 

Ik onderzoek verder het rivierenrecht dat in het Romeinse Rijk en zijn grensgebie-
den gold. Dit vormt het vertrekpunt voor de rechtskwesties van Rijn, Maas en 
Schelde in latere tijden. Het gaat daarbij vooral om de betekenis van het begrip 
'vrijheid van scheepvaart' in het Romeinse recht en om het recht werken in een 
rivier uit te voeren die de stroming en de bevaarbaarheid beïnvloedden. In latere 
eeuwen, vooral van de 17e tot in de 20e eeuw, werd door veel rechtsgeleerden 
verwezen naar het lichtende voorbeeld van Rome bij de vrije scheepvaart op grote 
of 'internationale' rivieren. De juridische handboeken zijn over dit onderwerp 
uiterst kort en meestal bevestigend. Terwijl over het Romeinse zeerecht veel meer 
geschreven is, ontbreken uitvoeriger analyses van het oudtijdse rivierenrecht. Het 
werd in de Romeinse rechtsboeken nauwelijks apart behandeld, maar kan uit het 
meer algemene Romeinse waterrecht worden afgeleid. Het onderzoek hiervan leidt 
ook tot een beter begrip van het – eveneens vrijwel onbekende en soms misprezen 
– rivierenrecht dat Hugo Grotius tussen de regels van zijn verhandelingen over het 
zeerecht voorstelde.4 

1.2 Situatie van de grote rivieren 

Kort voor het begin van de jaartelling hadden het huidige West-Vlaanderen en 
Zeeland nog een vrijwel gesloten strandwal. De kustlijn lag wat verder naar het 
westen dan tegenwoordig. Daarachter bevonden zich uitgestrekte veenmoerassen 
met slechts hier en daar hoger gelegen gronden. Deze natte gebieden werden 
vooral ontwaterd door de Schelde, een middelgrote laaglandrivier met een lengte 
van bijna 400 km. Ze volgde bij benadering haar huidige loop vanuit Noord-
Frankrijk door België. De Beneden-Schelde stond in het Holoceen (9.700 v.C. - nu) 
onder invloed van een proces van zeespiegelrijzing. Ze stroomde rond 5500 v.C. 
noordwaarts en mondde net als de Maas en de Waal uit in een grote zeeboezem 
(het latere Helinium) in het huidige Zuid-Holland. Circa 5000 v.C. vond de Schelde 
een kortere weg naar zee langs de Oosterschelde en verdween de noordelijke arm 
als gevolg van aanslibbing en vervening. Ook aan het begin van de Romeinse Tijd 
was er slechts een enkele vrij smalle benedenloop ter hoogte van de Oosterschelde. 
Het nieuwste bodemkundig onderzoek sluit een grote watergang tussen de Schelde 
en de Maas (als restant van de oude noordelijke monding of voorloper van de mid-

                                                                                                                                                                 
Romains; Bonnard, La navigation intérieure de la Gaule à l'époque gallo-romaine; Plumier, Voies d'eau, 
commerce et artisanat en Gaule mérovingienne. 
4 Zie hierna hfdst. 4. 
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deleeuwse Striene) in die periode uit.5 De vermelding bij Caesar dat de Schelde 
(Scaldis) in de Maas zou uitstromen moet daarom op een vergissing of een ver-
schrijving berusten. De tekst was altijd al omstreden, ook omdat de Schelde om 
meerdere redenen moeilijk in het verhaal paste.6 De dunbevolkte zompige kust-
strook was in die tijd nog van weinig economisch belang. De Romeinse aanwezig-
heid aan de Zeeuwse kust was beperkt en duurde van ongeveer 75-275 n.C. De 
Scheldemond diende een korte periode rond 200 n.C. als pleisterplaats voor de 
vaart tussen het Rijngebied, Brittanië en de zuidwestkust van Gallië. Er zijn daar bij 
het huidige Westkapelle, Domburg, Vrouwenpolder en Colijnsplaat resten gevon-
den van ten minste een drietal Romeinse tempels, met honderden altaarstenen, 
voornamelijk gewijd aan de godin Nehalennia. In de buurt van de tempels hebben 
waarschijnlijk een Romeins castellum (kleine versterking) en een vicus (inheems 
dorp) gelegen. Hiervan zijn alleen sporen ontdekt. Ook op enkele andere plekken 
aan de kust, zoals in Aardenburg (Rodanum?), en aan de Schelde en zijn zijrivieren, 
zijn resten van Romeinse forten, bewoning of scheepvaart teruggevonden.7 De 
beelden en inscripties op de altaren in Zeeland wijzen op handelsverkeer tussen 
verafgelegen provincies.8 Naar Brittanië voer men langs de kust via de haven van 
Gesoriacum (Bonen, Boulogne-sur-Mer), waar de kortste oversteek werd gemaakt.9 
Hoe naar de Rijn gevaren werd, is niet precies bekend. De Noordzee was vaak woe-
lig en mistig, en onveilig door zeerovers van de noordelijke Germaanse kusten. 
Misschien was dit deel van de kustroute enigszins beschermd door een rij zand-
banken. Waar mogelijk zullen de schippers, Romeinen, geromaniseerde Kelten en 
Germanen, binnendoor gevaren zijn.10 

                                                                  
5 Vos, "Holocene geology and occupation history of the Province of Zeeland", kaarten 4-12, en p. 66-67. 
Vos, Atlas van Nederland in het Holoceen, p. 59-64. Auteurs waren tot voor kort verdeeld over de vraag 
of er in de Romeinse Tijd een noordelijke Scheldetak bestond en wanneer de Oosterschelde was ont-
staan. De meeste literatuur is op dit punt meer of minder gedateerd: Byvanck, Nederland in den Romein-
schen Tijd, dl. 1, p. 4, 12, 70; Hettema, De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse Tijd, 2e dr., p. 
29-32; Trimpe Burger, "The Islands of Zeeland and South Holland in Roman Times", p. 138-139; Van de 
Ven, Leefbaar laagland: Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland, p. 73; 
Coen, De eeuwige Schelde? Ontstaan en ontwikkeling van de Schelde, p. 17, 23-25; enz. 
6 'ipse cum reliquis tribus ad flumen Scaldim (Sabim?), quod influit in Mosam, extremasque Arduennae 
partis ire constituit, quo cum paucis equitibus profectum Ambiorigem audiebat.' [Hijzelf (Caesar) be-
sluit met de drie overblijvende legioenen naar de rivier de Schelde (Samber?) te gaan, die in de Maas 
uitkomt, en naar de uiteinden van de Ardennen, waarheen, naar hij gehoord had, Ambiorix zich met een 
paar ruiters had teruggetrokken.] Caesar, Commentarii de bello Gallico, VI, 33. De Ardennen en de Schel-
de gaan moeilijk samen; de Samber of een andere zijrivier van de Maas past beter. De oude discussie, 
met meer argumenten en andere conclusie, werd samengevat door Holmes, Caesar's conquest of Gaul, 2e 
dr., p. 734-735, 673-674. Byvanck, Excerpta Romana: De bronnen der Romeinsche geschiedenis van 
Nederland, dl. 1, p. 59-60. 
7 Trimpe Burger, "The Islands of Zeeland and South Holland in Roman Times", p. 139-146. Rombaut, Julius 
Caesar in België, p. 75-80. Ryckaert, "Les origines et l'histoire ancienne de Bruges: L'état de la question et 
quelques données nouvelles", p. 119-122. Byvanck, Nederland in den Romeinschen Tijd, dl. 2, p. 430-433. 
8 Trimpe Burger, De Romeinen in Zeeland, p. 39-48. Louwe Kooijmans, Deae Nehalenniae: Gids bij de 
tentoonstelling. 
9 Kuipers, Het verhaal van Zeeland, p. 20-27. Hettema, De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romein-
se tijd, 2e dr., p. 29-33,112. 
10 Louwe Kooijmans, Deae Nehalenniae, p. 43, 50-51. Trimpe Burger, "The Islands of Zeeland and South 
Holland in Roman Times", p. 139, 141. Deze al weer wat 'oudere' literatuur moet, wat de bodemkunde 
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De Maas (Mosa) ontspringt op de hoogvlakte van Langres in Noord-Frankrijk, niet 
ver van de bovenloop van de Moezel, de Rhône en de Seine. Ze paste in een net van 
waterwegen, verbonden door landwegen, dat Romeins Gallië omspande.11 Van de 
bron tot haar uitmonding in zee is ze bijna 1000 km lang.12 De ligging van de bo-
ven- en middenloop van de Maas is sinds de Romeinse Tijd niet wezenlijk veran-
derd. In of nabij het 'Land van Maas en Waal' verenigden beide rivieren zich, om uit 
te monden in het Helinium, een grote zeeboezem ter hoogte van de huidige Nieuwe 
Waterweg.13 Opvallend is dat de verenigde rivier voor de Romeinen de naam Mosa 
behield en die van Waal of Rijn verloor: het Helinium was de 'Maasmond'. De be-
naming Maas voor de benedenrivier heeft door de eeuwen heen standgehouden en 
is terug te vinden in verschillende aardrijkskundige namen tot aan de zeekust 
toe.14 Opmerkelijk is het omdat de Waal van nature waarschijnlijk steeds groter is 
geweest dan de Maas. De verklaring zou kunnen zijn dat de Maas, en niet de Waal, 
ten tijde van de naamgeving door de Romeinen (rond het begin van de jaartelling) 
de meest gebruikte doorgaande vaarweg was. Dit zal hierna worden toegelicht. 

De Rijn was in de Romeinse Tijd de belangrijkste rivier in het noorden van het Rijk. 
Hij is ongeveer 1300 km lang en heeft door zijn wijde stroomgebied een relatief 
grote gemiddelde afvoer, tienmaal groter dan die van de Maas. Zijn afvoer is ook 
gelijkmatiger dan die van de Maas, een pure regenrivier. De Rijn buffert water in 
de Alpen en wordt 's zomers bijgevoed door smeltwater uit de bergen. Aan het 
begin van de Romeinse Tijd lag de hoofdsplitsing van de brede Rijnstroom ergens 
tussen Lobith en Kleef. De zuidelijke tak werd Waal (Vahalis, Wahal) en de noorde-
lijke ook verder Rijn (Rhenus) genoemd. De Waal was waarschijnlijk van nature 
van beide de grootste. De Rijn volgde, steeds onder dezelfde naam, ongeveer de 
loop van de huidige Nederrijn, Kromme Rijn en Oude Rijn tot aan zijn uitmonding 
in zee iets ten westen van het tegenwoordige Katwijk. De Lek die nu bij Wijk bij 
Duurstede aftakt is rond het begin van de jaartelling ontstaan, maar was de eerste 
eeuwen waarschijnlijk een nietig stroompje. Bij Fectio (Vechten) nabij Utrecht 
koos een deel van het Rijnwater nog een andere weg, via de Vecht naar het noor-
den. De Vecht waterde oorspronkelijk door het langgerekte Oer-IJ aan de westkust 

                                                                                                                                                                 
betreft, met de nodige voorzichtigheid worden bezien. Een kleine binnenwaterweg achter de toenmali-
ge strandwal, door kreken en gegraven verbindingen, in het verlengde van het kanaal van Corbulo 
tussen de Rijn en het Helinium, is niet uit te sluiten.  
11 Bonnard, La navigation intérieure de la Gaule à l'époque gallo-romaine, p. 1-4. 
12 De meeste handboeken noemden een lengte van ca. 900 km, omdat de monding bij de Biesbosch werd 
aangenomen en het traject in de delta tot de Haringvlietsluizen niet werd meegerekend. Dat hing samen 
met de Nederlandse politiek, in de 19e en een groot deel van de 20e eeuw, om het getijdengebied zoveel 
mogelijk buiten beperkende internationale regelingen te houden. In de systematiek van de EU-
Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) ligt de monding van de rivier aan zee. Een eenduidige internationa-
le kilometrering van de Maas is er nog niet, mede door (nu buitenlandse) vrees voor internationale 
bemoeienis. 
13 De passage bij Caesar, De bello Gallico, IV, 10, vertaling Hunink, Oorlog in Gallië, p. 108, die suggereert 
dat de Maas, na de Waal te hebben opgenomen, in de Rijn uitmondde, wordt door veel deskundigen op 
taalkundige en inhoudelijke gronden voor een slordige latere toevoeging gehouden. Byvanck, Excerpta 
Romana, p. 46-47, en Nederland in den Romeinschen Tijd, dl. 1, p. 35, 48-49. Sprey, Tacitus over de opstand 
der Bataven, p. 16-19. Lammen, Drusus in de Betuwe: De komst van de Romeinen in Nederland, p. 71, 105. 
14 Zoals Oude Maas, Nieuwe Maas, Maasland, Maasdijk, Maasvlakte. 
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bij het latere Egmond in zee uit. Aan het begin van de jaartelling stond ze ook al in 
verbinding met het stelsel van grote meren in het noorden, dat de Romeinen Lacus 
Flevo (Flevomeer) en de Germanen Almere noemden. De uitmonding van het Oer-IJ 
slibde langzaam dicht en de afwateringsgeul van het Flevomeer naar de Wadden-
zee en de Noordzee, het Vlie, nam in omvang toe.15 Ook bij de Rijn kan men zich 
afvragen waarom de Romeinse naamgeving het historische Rijntraject en niet de 
natuurlijke hoofdstroom heeft gevolgd. Er zijn veel aanwijzingen, zoals hierna zal 
blijken, dat de Waal geen doorgaande scheepvaartroute was en dat er geen verkeer 
van belang was op die rivier. De hoofdvaarweg, lange tijd tevens grens en verdedi-
gingslinie, liep in de Romeinse Tijd van de Midden-Rijn over de Nederrijn, de 
Kromme Rijn, de Leidse Rijn en de Oude Rijn naar zee. Deze weg, ongeacht de loka-
le benamingen, heette voor de Romeinen daarom Rijn. Nog in de 19e eeuw zou 
Nederland zich op deze historische omstandigheid beroepen toen het erom ging 
een internationaal statuut voor de Rijn vast te stellen.16 

1.3 Gallia Belgica en Neder-Germanië 

In het jaar 58 v.C. werd Gaius Julius Caesar (100-44 v.C.) gouverneur van de Ro-
meinse provincies Gallia Cisalpina en Gallia Transalpina. Dat laatste gebied, 'Gallië 
over de Alpen', omvatte de kuststreek van de huidige Franse Provence. Het was 
toen al sterk geromaniseerd. Ten westen en noorden daarvan strekte zich tot aan 
de oceaan en de Rijn het vrije Gallia Comata ('Gallië van de langharigen') uit, ge-
bied van verschillende meest Keltische stammen. Door interne migraties en inval-
len van Germaanse volken was het sterk in beroering. Dat bood Caesar de gelegen-
heid, soms op Gallisch verzoek, er bondgenootschappen te sluiten, tussenbeide te 
komen en vredes af te dwingen. De verdragen kwamen in de meeste gevallen neer 
op volledige onderwerping aan Rome. Verslagen stammen moesten jaarlijks belas-
tingen opbrengen of troepen leveren. Verzet werd genadeloos afgestraft. Caesar 
kon in de periode tot 50 v.C. zijn macht geleidelijk over bijna heel Gallië uitbreiden 
en grote roem, rijkdom en invloed verwerven. Bijzonder hardnekkig waren een 
drietal stammen in het uiterste noorden, de Keltische Moriniërs (Morini) en Mena-
                                                                  
15 Zagwijn, "De ontwikkeling van het "Oer-IJ" estuarium en zijn omgeving", p. 17-18. De Nijs, Geschiede-
nis van Holland, dl. 1, p. 22-28. Vos, Atlas van Nederland in het Holoceen, p. 64. 
16 De Commissie inzake de vrije riviervaart van het Congres van Wenen besloot begin 1815 aanvankelijk 
dat zowel de Waal als de Nederrijn/Lek onder het nieuwe Rijnreglement zouden vallen. Nadat Nederland 
zich bij de voorgestelde stemverhouding misdeeld voelde, eiste het ofwel een hoger stemgewicht ofwel 
het vervallen van de Waal als officiële Rijntak. De Nederrijn (vervolgens Kromme Rijn, Leidse Rijn en 
Oude Rijn, of desnoods de Lek) zou volgens de Nederlandse gevolmachtigde baron van Spaen eigenlijk de 
enige werkelijke voortzetting van de Rijn zijn, terwijl de Waal enkele mijlen beneden Nijmegen in de 
Maas stroomde en daar zijn naam aan die rivier verloor.  De Commissie ging (zonder goed te weten wat 
ze deed) in die laatste redenering mee en behield de Nederrijn/Lek als enige Rijntak. De Waal zou in een 
reglement voor de Maas meegenomen moeten worden. Kort daarna ontstond hierover toch een conflict. 
Pas in 1831 werd dit bijgelegd, toen Nederrijn/Lek en Waal beide onder de werking van het Rijnregle-
ment werden gesteld . Centrale Commissie voor de Rijnvaart, Rheinurkunden/Rijndocumenten, dl. 1, p. 96, 
124, 142, 145, 189, 215. Bouchez, "The Netherlands and the Law of International Rivers", p. 225-226. 
Hooff, Iets over de vaart op den Rijn, p. 138-139, en Bedenkingen, p. 56-65. 
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piërs (Menapii) en de Germaanse Eburonen (Eburones). De Moriniërs bewoonden 
in Caesars tijd het moerassige en beboste, moeilijk doordringbare kustgebied van 
het noorden van het Kanaal tot in het tegenwoordige Vlaanderen. Ten noorden 
daarvan leefden de Menapiërs, tot over de Beneden-Rijn. De Eburonen bezaten 
waarschijnlijk het land ten oosten daarvan, links en rechts van de Maas, tot aan de 
Rijn. De precieze begrenzing van hun stamgebieden in de Vroeg-Romeinse Tijd en 
daarna is niet bekend; ze heeft in elk geval ook ingrijpende wijzigingen ondergaan. 
De soms zeer gedetailleerde beschrijvingen en kaarten bij verschillende auteurs 
stoelen op onvoldoende, want summiere en onduidelijke informatie.17 Ook deze 
weerspannige stammen werden door de legers van Caesar verslagen en deels uit-
gemoord of verdreven.18 

De onrust in Gallia Comata was daarmee niet voorbij, maar er werd een begin ge-
maakt met de romanisering van de elite, de opmeting van het land en de aanleg 
van wegen en waterwerken voor het leger. In de decennia na het vertrek van Cae-
sar werden onder strikte voorwaarden enkele Germaanse stammen of kleinere 
groepen (Ubii, Cugerni, Batavi, Cananefates, …) van over de Rijn toegelaten om de 
vrijgekomen grenslanden van de Menapiërs, de Eburonen en anderen te bevolken. 
Ze moesten zich voegen naar het Romeinse opperbestuur, belasting betalen of 
troepen leveren en als schild dienen om de voorlopige grens aan de Rijn te be-
schermen. De overgebleven Menapiërs en Eburonen werden van de Rijn weg naar 
het zuiden verdreven. Een klein aantal van hen ging mogelijk in de nieuwe bevol-
king op; we vernemen na 50 v.C. niets meer van hen in het grensgebied. In het 
oostelijke Rivierengebied, tussen Rijn en Maas en nog ten zuiden daarvan vestig-
den zich de Bataven. Het aansluitende mondingsgebied werd het nieuwe land van 
de Cananefaten. Daarnaast moeten er in de Delta ten zuiden van de Rijn nog andere 
kleinere Germaanse gemeenschappen hebben gewoond, zoals de Frisiavonen (Fri-
siavones), Sturiërs (Sturii) en Marsaciërs (Marsaci). Ze zouden de gronden in 
Noordwest-Brabant en de kuststrook ten zuiden van de Maas in bezit hebben ge-
had. De Marsaciërs, van wie we zeer weinig weten, leefden waarschijnlijk in de 
onherbergzame duin- en veengebieden van het huidige Zeeland.19 

                                                                  
17 Rüger, "Italy and the provinces: Germany", p. 517-524. Holmes, Caesar's conquest of Gaul, 2e dr., p. 
384-387, 449-453. Byvanck, Nederland in den Romeinschen Tijd, dl. 1, p. 42-43. Sprey, Tacitus over de 
opstand der Bataven, p. 65-66. Bijzonder gedetailleerd, speculatief en fantasierijk is De Laet, "Les limites 
des cités des Ménapiens et des Morins". 
18 Wiseman, "Caesar, Pompey and Rome, 59-50 B.C.", p. 381-388, 408-417. Roymans, Ethnic identity and 
imperial power: The Batavians in the early Roman empire, p. 23-24. Byvanck, Nederland in den Romein-
schen Tijd, dl. 1, p. 34-75. Van Es, De Romeinen in Nederland, p. 22-25. 
19 Plinius Secundus Maior, Naturalis Historia, IV, 101. Zie aanhaling hierna in par. 1.5. Roymans, Ethnic 
identity and imperial power, p. 24-26, 205-209. Bechert, Römisches Germanien zwischen Rhein und Maas: 
Die Provinz Germania Inferior, p. 51-59. Rüger, Germania inferior: Untersuchungen zur Territorial- und 
Verwaltungsgeschichte Niedergermaniens in der Prinzipatszeit, p. 3-10, 22, 33, 95-96. 
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Kaart 1:  Schets Romeinse grenzen en kanalen in de 1e eeuw 
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Na een periode van burgeroorlog in het Rijk kwam princeps ('keizer') Augustus (63 
v.C. -14 n.C.) aan de macht. Hij en zijn rechterhand Marcus Vipsianus Agrippa ver-
beterden en versterkten vanaf 27 v.C. het bestel van het nieuwe landsdeel Gallia 
Comata. Het werd tussen 16 en 13 v.C. definitief opgedeeld in drie afzonderlijke 
provincies, de Tres Galliae. In de provincie Noord-Gallië (Gallia Belgica), bleef het 
kwetsbare door Germanen bewoonde grensgebied aan de Rijn onder militair be-
stuur. Hier werd een grote troepenmacht gelegerd waarmee, als de tijd gekomen 
was, Germania Transrhenana (Germanië over de Rijn tot aan de Elbe) veroverd 
moest worden. De militaire bufferzone werd in 14 n.C. verdeeld in twee districten, 
dat van de Boven-Rijn en van de Beneden-Rijn. Aan het hoofd van het laatste stond 
de 'Gezant van de keizer voor het Neder-Germaanse leger', eerst met standplaats 
Castra Vetera (bij Santen, nu Xanten), later in Keulen (Colonia C.A.A.). Sectoren van 
het grensdistrict stonden onder leiding van een prefect (praefectus ripae of cas-
trorum, commandant, tevens gouverneur voor het burgerlijk bestuur). Omstreeks 
84 n.C., nadat de droom om heel Germanië te onderwerpen definitief was opgege-
ven, werden de districten omgevormd tot provincies, met alle bevoegdheden van 
dien. Aan de linkeroever van de Beneden-Rijn, vanaf de Vinxtbach bij het huidige 
Bad Breisig, 20 km stroomafwaarts van Koblenz, werd Germania Inferior (Neder-
Germanië) gevormd.20 Het verdere verloop van de zuidgrens van die provincie is 
niet helemaal duidelijk. Plinius noemde de Schelde (Scaldis) als grens aan de kust 
tussen Gallia Belgica en Germania Inferior. Gewoonlijk nam men aan dat hij daar-
mee de Oosterschelde bedoelde; sommigen dachten zelfs aan het Helinium, omdat 
de Schelde daar toen in zou uitmonden.21 Er zijn enkele redenen om aan te nemen 
dat de grens niet in de Oosterschelde lag maar aan de zuidkant van de Scheldedelta 
in ruime zin. Ze zou dan tot in de Middeleeuwen een bepalende factor zijn geweest. 

Neder-Germanië was opgezet als militair district voor de verdediging van de 
noordgrens van het Rijk en de delta van de grote rivieren. De rivier als buitengrens 
werd door de Romeinen steeds in ruime zin opgevat. Ze eisten de hele stroom voor 
zich op en een brede strook land aan de overzijde, prata, moest voor de veiligheid 
onbewoond blijven. Ze gebruikten die voor de jacht, houtkap, het weiden van hun 
paarden, kleiwinning en dergelijke.22 In de delta van de Rijn beheersten ze lange 
tijd ook de noordelijkste riviertakken, de Vecht en het Oer-IJ, het Flevomeer en het 
                                                                  
20 Bechert, Römisches Germanien, p. 39-42. Rüger, Germania inferior, p. 16-31, en "Italy and the provinc-
es: Germany", p. 528. 
21 Plinius, Naturalis Historia, IV, 98: 'Toto autem mari ad Scaldim usque fluvium Germaniae accolunt 
gentes, …' [Langs de hele kust (van Germanië) tot aan de Schelde wonen Germaanse stammen …]. Idem, 
105: 'Gallia omnis Comata uno nomine appellata in tria populorum genera dividitur, amnibus maxime 
distincta. a Scalde ad Sequanam Belgica, …' [Gallië als geheel, dat men met de gemeenschappelijke naam 
Gallia Comata aanduidt, wordt verdeeld in drie groepen volkeren, die vooral door rivieren van elkaar 
gescheiden zijn. Van de Schelde tot de Seine ligt Gallia Belgica, …]. Idem, 106: 'a Scaldi incolunt extera 
Texuandri pluribus nominibus, dein Menapi, Morini …' [Beginnend (in Gallië) bij de Schelde, wordt de 
overzijde bewoond door Texandriërs met verschillende benamingen; daarna komen Menapiërs, Mori-
niërs, …]. Bechert, Römisches Germanien, p. 26-27. Rüger, Germania inferior, p. 32-41. Byvanck, Neder-
land in den Romeinschen Tijd, dl. 2, p. 468-477. 
22 Byvanck, Nederland in den Romeinschen Tijd, dl. 1, p. 140, dl. 2, p. 434-438. Bogaers, Der niedergerma-
nische limes, p. 26. Bechert, Römisches Germanien, p. 27. Kirn, Politische Geschichte der deutschen Gren-
zen, p. 9-10. 
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Vlie. Zo was er lange tijd een Romeinse vlootbasis in Velsen, bij de monding van het 
Oer-IJ in zee; waarschijnlijk was er ook een bij Winsum-Bruggeburen (Friesland) 
bij de Oer-Boorne en het Vlie.23 Die waterwegen waren belangrijk voor de verdedi-
ging, omdat het uitvalswegen waren voor de eigen vloot en vreemde volken daar-
langs snel en massaal zouden kunnen binnenvallen. Vooral de Chauken, die eeu-
wenlang over zee strooptochten ondernamen naar de noordelijke kusten van het 
Rijk, moesten afgeweerd worden. In het zuidwesten behoorde de Scheldemond (de 
Oosterschelde) blijkbaar tot de speciaal te beschermen kuststrook. Sporen van de 
militaire vloot van Neder-Germanië (Classis Germanica Pia Fidelis), aan de Zuid-
Hollandse en Zeeuwse kust tot op Walcheren, wijzen op steunpunten van die vloot, 
ook ten zuiden van de Oosterschelde.24 Veel daarvan is waarschijnlijk voorgoed 
verdwenen door het opschuiven van de kustlijn in oostelijke richting. De Zeeuwse 
en Zuid-Hollandse eilanden, ontstaan door inpolderingen in de Middeleeuwen, 
bestonden nog niet. Hier strekten zich achter de duinen lage veenvlakten uit, door-
sneden door de Schelde en kleinere kreken. De latere Westerschelde was nog pas 
een kleine inham zonder vaarverbinding met het achterland. 

De Zeeuwse venen strekten zich landinwaarts uit tot aan de hogere gronden van de 
'Brabantse Wal'. Aan de zuidkant werd dit veenmoeras begrensd door de dekzand-
ruggen van het latere Oost-Vlaanderen, net ten zuiden van Zeeuws-Vlaanderen. 
Aan de kust lag hier de Sincfal, een baai die langs kleine riviertjes toegang gaf tot 
het nabijgelegen hogere land. Op die rand treffen we kleine Romeinse vestigingen 
aan, het latere Aardenburg en Brugge. Ze dienden waarschijnlijk als uiterste ver-
sterking en grenspost van de kustwacht in Neder-Germanië. Ten zuidwesten hier-
van was de veenstrook veel smaller, zonder grote natuurlijke havens, en was de 
kust overzichtelijker en minder kwetsbaar. Deze noordzijde van Gallia Belgica 
werd onder andere beschermd door een castellum in Oudenburg (op circa 20 km 
van Brugge) en vanuit het belangrijkste steunpunt van de Britse vloot (Classis Bri-
tannica) in Gesoriacum (later Bononia, Bonen, Boulogne-sur-Mer) aan het Kanaal. 
De beschermde kustzone van Neder-Germanië, oorspronkelijk van het Vlie, later 
van de Oude Rijn tot voorbij de Sincfal, viel waarschijnlijk samen met het douane-
district dat zijn hoofdzetel had in Traiectum (Utrecht) aan de Rijn. Nevenposten 
daarvan moeten er in verschillende kusthavens, zoals Domburg, zijn geweest. Aan 
de zuidkant, vanaf Oudenburg, sloot hierbij het douanedistrict van de oostelijke 
Kanaalkust aan, dat bestuurd werd vanuit Gesoriacum-Bononia. 

Het zou passen in de militaire logica als het gehele brede Zeeuwse veengebied, met 
al zijn toegangen vanuit zee, tot de goed verdedigde grensprovincie zou hebben 
behoord. De resterende Keltische Menapiërs waren verdreven naar het zuiden. De 

                                                                  
23 Gerrets, Op de grens van land en water: Dynamiek van landschap en samenleving in Frisia gedurende de 
Romeinse tijd en de Volksverhuizingstijd, p. 123-126. 
24 Resten van dakpannen met het stempel CGPF. Trimpe Burger, De Romeinen in Zeeland: Onder de 
hoede van Nehalennia, 2e dr., p. 11-15, 24. Byvanck, Nederland in den Romeinschen Tijd, dl. 2, p. 430. Van 
Daele, De Romeinse marine, p. 115-119. Bechert, De Romeinse Rijksgrens tussen Moezel en Noordzeekust, 
p. 97-99. Ik ben het niet eens met de auteurs dat Aardenburg tot Gallia Belgica gerekend zou moeten 
worden. 
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vroegmiddeleeuwse Mepsegouw (pagus Mempiscus), die voortgekomen zou zijn uit 
het stamgebied van de Menapiërs (civitas Menapiorum), reikte niet verder dan de 
hoge gronden ten zuiden van het huidige Zeeuws-Vlaanderen. Het Zeeuwse duin- 
en veengebied werd na Caesar waarschijnlijk bewoond en beschermd door Ger-
maanse stammen als de Sturiërs en de Marsaciërs, die zich daartoe met de Romei-
nen verbonden hadden.25 Het grensverloop in de vroege Middeleeuwen lijkt de 
zuidgrens van Neder-Germanië iets ten zuiden van de Sincfal te bevestigen. De 
'Friezen' die het door overstroming grotendeels verlaten Zeeland vanaf de 6e eeuw 
weer bevolkten, lieten hun recht, de Lex Frisionum, gelden tot de Sincfal. Ook de 
grens van het toenmalige aartsbisdom Keulen – de geestelijke opvolger van de 
provincie Neder-Germanië – en van het bisdom Utrecht heeft ter hoogte van de 
Sincfal gelegen. Dat Plinius de Schelde als grens tussen Gallië en Germanië noemde, 
hing wellicht samen met een slechts globale kennis van de streek en met de Ro-
meinse benadering van grensrivieren. De toen nog 'naamloze' Sincfal was in Plini-
us' tijd nog niet achterwaarts met een Scheldetak verbonden, maar maakte deel uit 
van dezelfde onoverzichtelijke woestenij. In het onbedijkte onbekende veenland 
moet dit hele gebied tot voorbij de Sincfal voor de delta van de Schelde zijn aange-
zien. Volgens Romeins gebruik behoorde de hele delta, met een strook grond aan 
de overkant, bij het betreffende militaire district. Mogelijk heeft de Romeinse pro-
vinciegrens tussen Oudenburg en Brugge gelopen en vandaar in de richting van de 
oude burcht van Gent (of van Sint-Niklaas). Ook het vervolg van de grens van Ne-
der-Germanië is niet precies bekend. Ze kan op de rechteroever van de Schelde 
noordoostwaarts zijn afgebogen naar de 'Brabantse Wal' en in het binnenland 
globaal de loop van de Maas hebben gevolgd.26 Ten minste een brede strook land 
links van de Maas tot op de hogere gronden van het huidige Noord-Brabant viel 
onder het militair bestuur van de grensprovincie. Ook de westelijke Maasoever van 
Cuijk tot voorbij Maastricht met een militaire verbindingsweg en versterkingen in 
het achterland behoorden ertoe.27 Het is ook denkbaar dat de grens vanaf de 
Schelde rechtstreeks naar het oosten verliep, in de richting van Maastricht. Aan de 
oostkant bij de Rijn vormde de kleine Vinxtbach de administratieve scheiding tus-
sen de grensprovincies Germania Inferior en Superior. Dat de Vinxtbach, net als (de 

                                                                  
25 Rüger, Germania inferior, p. 33, suggereerde wel dat Walcheren in de tijd na Caesar bewoond werd 
door Marsaciërs, maar trok niet de conclusie dat de Menapiërs naar het land ten zuiden van het Zwin 
verdreven waren. Er zijn geen archeologische of andere bewijzen voor het verblijf van Menapiërs in 
Zeeland. Het daar gevonden aardewerk, dat aan hen toegeschreven werd, kan er ook door handel te-
rechtgekomen zijn. 
26 Mogelijk is hieruit te verklaren waarom in de Middeleeuwen de hele Scheldestroom tussen Rupel-
monde en Hontemuden tot aan de andere oever bij het Waasland (Vlaanderen) hoorde. Voor de latere 
rechten zie Meijers, Des graven stroom, p. 118-121. 
27 Het ging om de brede uiterwaarden en rivierbegeleidende natte gronden, plus de rand van de aanpa-
lende hogere zandgronden ('die Flußmarsch und ein kleiner Geeststreifen'), of tot aan de Peel. Ook de 
civitas Tungrorum (Tongeren en omgeving) behoorde ten minste in de late Romeinse Tijd tot Neder-
Germanië. Rüger, Germania inferior, p. 33-41 (zijn kaart 1 op p. 37 geeft een aannemelijke omgrenzing, 
waarbij Zeeland helaas buiten beschouwing bleef). 
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omgeving van) de Sincfal later de grens vormde van het aartsbisdom Keulen, ver-
sterkt het vermoeden dat de oude Romeinse provinciegrens bij de Sincfal lag.28 

1.4 Strategische achtergrond van de Romeinse waterwerken 

De invallen vanuit Germanië in de tweede helft van de 1e eeuw v.C. gaven aanlei-
ding tot meerdere Romeinse strafexpedities over de Rijn.29 Die haalden vooreerst 
weinig uit: Gallia Belgica bleef in die tijd onveilig en onstabiel. Waarschijnlijk werd 
al vroeg in de regeerperiode van Augustus een grote invasie gepland en de verove-
ring van heel Germania Magna tot aan de Elbe voorbereid. Augustus zelf en Agrip-
pa moeten zich ermee bezig gehouden hebben.30 De keizer zou de prestatie van 
Caesar ermee hebben willen overtreffen. De zaak werd dringender door de wraak-
roepende nederlaag die gouverneur Marcus Lollius Paullinus in 16 v.C. tegen inge-
weken Germaanse stammen leed. In het jaar 12 v.C. heerste er relatieve rust in het 
Rijk en waren de voorbereidingen voor de aanval ver genoeg gevorderd. Vijf à zes 
Romeinse legioenen, elk van 6000 man, en Gallische en Germaanse hulptroepen 
waren samengetrokken aan de noordelijke Rijngrens.31 Nero Claudius Drusus (38-
9 v.C.), de zeer jonge maar kundige en doortastende stiefzoon van Augustus, was 
net benoemd tot gouverneur van de Tres Galliae. Hij zou de verovering gaan leiden. 
De fragmenten van Romeinse getuigenissen die bewaard bleven, zijn summier en 
vaag over zijn acties en de hulpmiddelen die hij inzette. Juist daarom is er een uit-
gebreide literatuur ontstaan over zijn avonturen in Germanië, met veel theorieën 
en gissingen. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar de waterbouwkundige 
werken die de Romeinen in en nabij de Rijn uitvoerden, bedoeld om de verovering 
en permanente bezetting van Germanië mogelijk te maken. Ze vormden de eerste 
waterstaatskwestie tussen de volken van het Noorden en de machthebbers in het 
Zuiden van de latere Nederlanden. 

Drusus had in het voorjaar van 12 v.C. eerst in Gallië een census (volkstelling met 
opname van eigendommen) uitgevoerd en in augustus met alle Gallische leiders in 
Lugdunum (Lyon) een nationaal heiligdom ingewijd. Pas tegen september ver-

                                                                  
28 De hypothese van de grens van Neder-Germanië aan de zuidkant van de Sincfal werd zover mij be-
kend nergens in de bestaande literatuur verdedigd. De verdere verwijzingen naar de literatuur over de 
technische en geografische aspecten van deze kwestie zijn te vinden bij de uitgebreidere behandeling in 
de rest van dit hoofdstuk en in hoofdstuk 2. 
29 O.a. Caesar in 55 en 53 v.C. en Agrippa in ca. 38 en 19 v.C. Byvanck, Nederland in den Romeinschen 
Tijd, dl. 1, p. 55-60, 68-69, 79, 81. 
30 Bechert, Römisches Germanien, p. 31-32. Lammen, Drusus in de Betuwe, p. 102, 128, 135-136, 153-
154. Nouwen, Keizer Augustus en de Lage Landen, p. 118-119, 150-159. Byvanck, Nederland in den 
Romeinschen Tijd, dl. 1, p. 83-86. Rüger, "Italy and the provinces: Germany", p. 524-525. Gruen, "The 
expansion of the empire under Augustus: Germany", p. 178-180, legde ook voor deze fase de nadruk op 
het afschrikken van de Germanen van over de Rijn, om rust in Gallië te brengen en niet zozeer om 
Germanië te veroveren. 
31 In het legerkamp op de Hunerberg bij Nijmegen waren alleen al minstens 15.000 man gelegerd. 
Willems, Vlpia Noviomagvs - Roman Nijmegen: The Batavian capital at the imperial frontier, p. 35. Lam-
men, Drusus in de Betuwe, p. 164. Nouwen, Keizer Augustus en de Lage Landen, p. 155. 
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scheen hij bij het 'eiland der Bataven', dat als uitvalsbasis voor de eerste verove-
ringstocht was gekozen. Onderweg had hij al Germaanse invallers teruggedreven 
en bij het eiland stak hij de Rijn over om ze verder af te straffen.32 Hij wilde dat jaar 
nog met een grote vloot de noordelijke kust verkennen. Vandaar kon hij langs de 
Eems, Wezer en Elbe diep in Germanië binnendringen. Dat zou beter gaan dan over 
de kleine zijrivieren van de Rijn en slechte of nog aan te leggen wegen in het bin-
nenland.33 De Romeinen moeten voor hun invasie honderden schepen hebben 
gebouwd en grote voorraden hebben aangelegd. De vaarwegen naar het noorden 
en de natuurlijke omstandigheden daar kenden ze niet uit eigen ervaring. Noch de 
klassieke noch de latere literatuur geeft veel informatie over de route die Drusus in 
12 v.C. nam. Volgens de Grieks-Romeinse historicus Cassius Dio voer Drusus de 
Rijn af naar 'de oceaan' (de Noordzee). Hij zou daarbij de Friezen34 tot bondgenoot 
gemaakt hebben en 'het (Flevo)meer' zijn overgestoken naar de Chauken aan de 
noordkust (Oost-Friesland). 

ἔς τε τὸν ὠκεανὸν διὰ τοῦ Ῥήνου καταπλεύσας τούς τε Φρισίους ᾠκειώσατο, καὶ ἐς τὴν Χαυκίδα διὰ 
τῆς λίμνης ἐμβαλὼν ἐκινδύνευσε, τῶν πλοίων ὑπὸ τῆς τοῦ ὠκεανοῦ παλιρροίας ἐπὶ τοῦ ξηροῦ 
γενομένων. καὶ τότε μὲν ὑπὸ τῶν Φρισίων πεζῇ συνεστρατευκότων αὐτῷ σωθεὶς ἀνεχώρησε (χειμὼν 
γὰρ ἦν). 
[Hij (Drusus) voer de Rijn af naar de oceaan en kreeg de Friezen aan zijn kant. Hij stak het meer 
over en viel het gebied van de Chauken binnen, waarbij het er even slecht voor hem uitzag doordat 
zijn schepen op het droge kwamen te liggen door het getij van de oceaan. De Friezen, die een paar 
afdelingen voetvolk met hem mee hadden gestuurd, kwamen hem te hulp, waarna hij zich terugtrok 
omdat de winter inmiddels was gevallen.]35 

Ook Suetonius schreef dat Drusus de Noordzee had bevaren. Hij vermeldde tevens 
dat deze aan de overzijde van de Rijn een grote fossa (gracht, kanaal, rivierbed-
ding), of meerdere fossae, had laten aanleggen. 

Is Drusus in quaesturae praeturaeque honore dux Raetici, deinde Germanici belli oceanum septemtri-
onalem primus Romanorum ducum navigavit transque Rhenum fossas navi et immensi operis effecit, 
quae nunc adhuc Drusinae vocantur. 
[Deze Drusus voerde in zijn functie van questor en praetor het bevel in de oorlogen in Raetië en la-
ter in Germanië. Hij was de eerste Romeinse legeraanvoerder die de noordelijke oceaan heeft beva-
ren en hij liet ten koste van enorme inspanningen aan de overkant van de Rijn kanaalwerken uit-
voeren, die nog steeds zijn naam dragen.]36 

                                                                  
32 'Hij wachtte de Germanen op, en toen ze de Rijn overstaken, belette hij ze aan wal te komen. Daarna 
stak hij van het Bataveneiland over naar het land van de Usipeten en trok daarvandaan een spoor van 
vernieling naar het Sugambrenland.' Cassius Dio (ca. 155-230 n.C.), Ρωμαϊκή ιστορία (Romaïkè historia), 
LIV, 32. Gruen, "The expansion of the empire under Augustus: Germany", p. 180. 
33 Van Es, De Romeinen in Nederland, p. 28-29. Byvanck, Nederland in den Romeinschen Tijd, dl. 1, p. 88-
92. 
34 De Friezen hadden hun stamgebied in de Romeinse Tijd ten noorden van de Rijn in het huidige 
Noord-Holland, Friesland en Groningen. Schmidt, Die Westgermanen, p. 71-76. Van Es, De Romeinen in 
Nederland, p. 31. Sprey, Tacitus over de opstand der Bataven, p. 38-39. 
35 Cassius Dio (ca. 155-230 n.C.), Romaïkè historia, LIV, 32. Betreft het jaar 12 v.C. Vertaling De Vries. 
36 Suetonius Tranquillus (ca. 70-150 n.C.), De vita caesarum, Claudius, I, 2. Betreft het jaar 12 à 9 v.C. 
Vertaling Den Hengst. Het in het Latijn gebruikte meervoud (fossas) kan zowel slaan op meerdere kana-
len als op de grootsheid van een enkel kanaal ('plurialis majestatis'). Hettema, De Nederlandse wateren 
en plaatsen in de Romeinse tijd, 2e dr., p. 133-134. 
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Drusus' opvolger Tiberius Claudius Nero (42 v.C. -37 n.C., de latere keizer), voer 
vanuit de Rijn via de Noordzee naar de Elbe; zijn route is ons verder onbekend.37 
Tacitus ten slotte verhaalde dat ook Drusus' zoon Germanicus (15 v.C. -19 n.C.) in 
15 én 16 n.C. via de meren naar de noordkust was gevaren.38 In elk geval bij die 
laatste tocht zou hij de weg door het kanaal van zijn vader hebben genomen. 

et ne bellum mole una ingrueret Caecinam cum quadraginta cohortibus Romanis distrahendo hosti 
per Bructeros ad flumen Amisiam mittit, equitem Pedo praefectus finibus Frisiorum ducit. ipse inposi-
tas navibus quattuor legiones per lacus vexit; simulque pedes eques classis apud praedictum amnem 
convenere. 
[En om te voorkomen dat de oorlog met heel zijn gewicht op één punt op hem (Germanicus, Drusus' 
zoon) zou aanstormen, dirigeerde hij, om de troepen van de vijand op verschillende plaatsen te 
binden, Caecina met veertig Romeinse cohorten dwars door het gebied van de Bructuren naar de 
rivier de Eems, terwijl de praefect Pedo de cavalerie door het grensgebied van de Friezen voerde. 
Zelf transporteerde hij vier legioenen, ingescheept in vaartuigen, over de meren; en op dezelfde tijd 
kwamen de infanterie, de cavalerie en de vloot aan de voornoemde rivier bij elkaar.]39 

Iamque classis advenerat, cum praemisso commeatu et distributis in legiones ac socios navibus fos-
sam, cui Drusianae nomen, ingressus precatusque Drusum patrem ut se eadem ausum libens placa-
tusque exemplo ac memoria consiliorum atque operum iuvaret, lacus inde et Oceanum usque ad Ami-
siam flumen secunda navigatione pervehitur. 
[Toen de vloot dan (bij het eiland der Bataven) aangekomen was, voer hij (Germanicus), na de 
voorraden vooruitgezonden en de legioenen en de bondgenoten over de schepen verdeeld te heb-
ben, het naar Drusus genoemde kanaal in. Hij riep zijn vader in een gebed aan om hem – die nu het-
zelfde ging ondernemen – bereidwillig en gunstig gestemd bij te staan door zijn voorbeeld en de 
herinnering aan zijn raad en daden. Vervolgens had hij een voorspoedige tocht door de meren en de 
oceaan naar de rivier de Eems.]40 

Uit de geschriften van Tacitus kunnen we ook opmaken dat Drusus een moles 
(dam) liet aanleggen om de afstroming naar de Waal te verhinderen of te beperken 
en meer water naar de Nederrijn te sturen. 

Paulinus Pompeius et Lucius Vetus ea tempestate exercitui praeerant. Ne tamen segnem militem atti-
nerent, ille inchoatum ante tres et sexaginta annos a Druso aggerem coercendo Rheno absolvit. 
[Paulinus Pompeius en Lucius Vetus hadden in die tijd het bevel over het leger (aan resp. de Be-
neden- en de Boven-Rijn). Om de soldaten niet werkloos te doen blijven, liet de eerstgenoemde de 
dijk afmaken waaraan Drusus 63 jaar eerder was begonnen om de Rijn te bedwingen.]41 

Non tamen ausus oppidum Batavorum armis tueri, raptis quae ferri poterant, ceteris iniecto igni, in 
insulam concessit, gnarus deesse naves efficiendo ponti, neque exercitum Romanum aliter transmissu-
rum: quin et diruit molem a Druso Germanico factam Rhenumque prono alveo in Galliam ruentem, di-
siectis quae morabantur, effudit. Sic velut abacto amne tenuis alveus insulam inter Germanosque con-
tinentium terrarum speciem fecerat. 
[Omdat hij (Julius Civilis, leider van de Bataafse opstand) toch geen gewapende verdediging van de 
stad der Bataven (bij Nijmegen) aandurfde, nam hij alles wat vervoerbaar was mee, stak de rest in 
brand en trok zich terug naar het eiland (de Betuwe), omdat hij wist dat er geen schepen waren om 
een brug (over de Waal) te bouwen en dat het Romeinse leger er op geen andere manier over zou 

                                                                  
37 Velleius Paterculus, Historia Romana, II, 106, vertaling Shipley, Compendium of Roman History, p. 271. 
Gruen, "The expansion of the empire under Augustus: Germany", p. 182-184. 
38 Gruen, "The expansion of the empire under Augustus: Germany", p. 185-188. 
39 Tacitus (ca. 55-120 n.C.), Annales, I, 60. Betreft het jaar 15 n.C. Vertaling Meijer. 
40 Tacitus, Annales, II, 8. Betreft het jaar 16 n.C. Vertaling Meijer. 
41 Tacitus, Annales, XIII, 53. Betreft het jaar 58 n.C. Vertaling Meijer. Het '63 jaar' is waarschijnlijk een 
overschrijffout of vergissing omdat Paulinus Pompeius, naargelang de secundaire bron, pas in 56 à 58 
n.C. bevelhebber werd. Vollgraf, "De waterwerken van Drusus in Nederland", p. 14. 
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trekken. Ja, hij vernielde zelfs de door Drusus 'Germanicus' (de in 9 v.C. overleden Drusus) aange-
legde dam en liet de Rijn, door wegruiming van de belemmering en door zijn natuurlijk verval naar 
de Gallische kant stromen. Nadat hij zo de rivier als het ware had afgeleid, bleef er slechts een smal-
le geul tussen het eiland en het land van de Germanen over en kregen deze het aanzien van een sa-
menhangend gebied.]42 

Het is een onzekere zaak de geschiedenis alleen aan de hand van de genoemde en 
andere klassieke teksten te reconstrueren. Zeer veel is verloren gegaan; wat over-
bleef is over het algemeen kort en onduidelijk, kan vergissingen en overschrijffou-
ten bevatten. Hierna bespreek ik kritisch de meest gangbare theorieën en stel ik 
enkele andere zienswijzen voor. 

1.5 Het kanaal van Drusus 

De literatuur over Drusus' werken varieert van algemeen historisch tot zeer tech-
nisch en vakspecialistisch.43 Tot in de 18e eeuw was ze vooral gebaseerd op de 
klassieke teksten en de vermeende overlevering. In de 19e eeuw speelde de ar-
cheologie een grotere rol, maar de weinige vondsten leidden vaak tot verkeerde 
conclusies. De 20e eeuw bracht veel meer archeologische ontdekkingen, nog in de 
laatste jaren. Tevens nam de kennis van de bodem en de oude loop van de rivieren 
enorm toe. Deze ontwikkeling wordt weerspiegeld in de theorieën over de Ro-
meinse waterwerken. We bepalen ons hier tot de grote lijnen en wel tot de plaats 
van de uitvalsbasis van de vloten van Drusus en Germanicus en het bouwjaar, de 
locatie, de aard en de functie van het kanaal en de dam. 

Tot voor kort zocht men de verzamelplaats van de vloten veelal bij Fectio (Vech-
ten), nabij Utrecht in het noordwesten van het 'eiland der Bataven'. Fectio lag aan 
de zuidoever van de (Kromme) Rijn, tegenover de plaats waar de Vecht zich van de 
Rijn afsplitste. Er is daar een castellum opgegraven en een haven met aanlegwer-
ken. De Vecht was in de Romeinse Tijd de kleinste natuurlijke Rijntak, maar strate-
gisch belangrijk omdat ze in het Flevomeer uitmondde.44 Ze bood een vaarweg 
naar het land van de Friezen en de riviermonden van de noordkust, zoals Pompo-
nius Mela en Plinius aangaven. 

Rhenus, ab Alpibus decidens, … mox, diu solidus, et certo alveo lapsus, haud procul a mari huc et illuc 
dispergitur; sed, ad sinistram, amnis etiam tum, et donec effluat, Rhenus; ad dextram, primo angustus 
et sui similis, post, ripis longe ac late recedentibus, jam non amnis, sed ingens lacus, ubi campos imple-

                                                                  
42 Tacitus, Historiae, V, 19. Betreft het jaar 70 n.C. Vertaling Hunink. 'Verhang' zou een betere vertaling 
zijn dan 'verval'. 
43 Zeer uitgebreid: Hettema, De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd, 2e dr., p. 133-182, 
271-279. Algemeen: Byvanck, Nederland in den Romeinschen Tijd, dl. 1, p. 86-92; Lammen, Drusus in de 
Betuwe, p. 164-173; Nouwen, Keizer Augustus en de Lage Landen, p. 154-164, 186-192; Van Es, De Ro-
meinen in Nederland, p. 86-94; Lendering, De rand van het Rijk: De Romeinen en de Lage Landen, p. 63-
73, 166. Een recente stand van zaken met veel resultaten van specialistisch onderzoek geven Willems, 
Romans and Batavians: A regional study in the Dutch eastern river area, p. 52-62, en Vlpia Noviomagvs - 
Roman Nijmegen, p. 16. Specifieke studies worden waar toepasselijk aangehaald. 
44 Hessing, Romeinen langs de snelweg: Bouwstenen voor Vechtens verleden, p. 16-18, 30. Van Es, Romei-
nen, Friezen en Franken in het hart van Nederland: Van Traiectum tot Dorestad 50 v.C - 900 n.C, p. 36-37. 
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vit, Flevo dicitur; ejusdem nominis insulam amplexus, fit iterum arctior, iterumque fluvius emittitur.45 
[De Rijn daalt uit de Alpen af … en stroomt vervolgens, steeds in hetzelfde bed, tot een punt niet ver 
van de zee waar hij zich verdeelt in twee takken. De linker tak behoudt de vorm van een rivier en de 
naam Rijn tot aan zijn monding; de rechter tak is eerst smal en blijft zichzelf gelijk, maar breidt zich 
dan wijd en zijd uit en wordt een zeer groot meer, Flevo geheten. Vervolgens wordt hij, na een ei-
land met dezelfde naam omspoeld te hebben, opnieuw smaller en loopt als een rivier in zee.] 

in Rheno autem ipso, prope in longitudinem, nobilissima Batavorum insula et Cannenefatium et aliae 
Frisiorum, Chaucorum, Frisiavonum, Sturiorum, Marsaciorum, quae sternuntur inter Helinium ac Fle-
vum. ita appellantur ostia, in quae effusus Rhenus a septentrione in lacus, ab occidente in amnem Mo-
sam se spargit, medio inter haec ore modicum nomini suo custodiens alveum. 
[In de Rijn zelf ligt met een lengte van honderd mijl het zeer befaamde eiland van de Bataven en de 
Cananefaten. Er liggen ook andere eilanden, van de Friezen, Chauken, Frisiavonen, Sturiërs en 
Marsaciërs. Deze liggen verspreid tussen het Helinium en het Flevum; zo heten de mondingen 
waarin de benedenloop van de Rijn uitstroomt, in het noorden door meren, in het westen door de 
Maas. Aan de middelste monding, tussen deze twee, heeft de rivier een matig brede bedding en be-
houdt ze haar eigen naam.]46 

In Drusus' tijd stond de Beneden-Rijn nog niet onder direct Romeins gezag. Het 
teruggevonden Fectio stamt pas uit 4 of 5 n.C.; andere Romeinse versterkingen aan 
de benedenloop zijn van nog later datum. De haven daar was ook niet bemeten op 
de 'duizend schepen' van de invasievloot van Germanicus.47 Een offensieve Ro-
meinse vlootbasis bij Vechten uit 12 v.C. of 15/16 n.C. is daarom niet aanneme-
lijk.48 Veel waarschijnlijker is dat zowel Drusus als Germanicus hun vloot samen-
stelden bij de oostpunt van het 'eiland der Bataven' in de buurt van Noviomagus 
(Nijmegen). Deze locatie lag veel dichter bij de bestaande bases van de Midden-
Rijn en was in Drusus' tijd al verbonden met het Romeinse wegenstelsel.49 Bij re-
cent onderzoek op de Hunerberg en het Kops Plateau bij Nijmegen werden enorme 
legerplaatsen, veel groter dan die van Fectio, aangetoond. Deze werden vanaf 19 
v.C. aangelegd en bleven in verschillende vormen, later in bescheidener opzet, tot 
in de 4e eeuw in gebruik.50 Het oostelijk Rivierengebied51 bood ook, zoals hierna 
zal blijken, de mogelijkheid van goede en ruime havenfaciliteiten. 

De gangbare mening is dat Drusus in de nazomer van 12 v.C., na zijn strafexpeditie 
over de Rijn, de werken uitvoerde die hem een betere scheepvaartweg naar het 
Flevomeer moesten verschaffen. Direct daarna zou hij door 'zijn kanaal' naar het 

                                                                  
45 Pomponius Mela (?-ca. 45 n.C.), De chorographia, III, 2. Geschreven ca. 43 n.C. 
46 Plinius (ca. 23-79 n.C.), Naturalis Historia, IV, 101. Geschreven ca. 77 n.C. Vertaling Van Gelder. Plinius 
was van ca. 45-48 n.C. zelf als officier in Neder-Germanië. Zoals de Chauken en veel Friezen ten noord-
oosten van de kern van de Delta (tussen Helinium en Flevum) woonden, zullen de Frisiavonen, Sturiërs 
en Marsaciërs de aansluitende kust ten zuiden van het eigenlijke Helinium bewoond hebben. Roymans, 
Ethnic identity and imperial power, p. 205-209. 
47 Dit aantal, mogelijk overdreven, wordt genoemd door Tacitus, Annales, II, 6, vertaling Meijer, Jaarboe-
ken, p. 99-100. 
48 Met een slag om de arm wordt deze mening gedeeld door Van Ginkel, "Utrecht anno 47: Verkenning 
van een donker tijdperk", p. 28-30. Van Es, De Romeinen in Nederland, p. 88-89. Van Dockum, Romeins 
Nederland, p. 46. 
49 Van Es, Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland, p. 38. 
50 Willems, Romeins Nijmegen: Vier eeuwen stad en centrum aan de Waal, p. 12-30, en Vlpia Noviomagvs - 
Roman Nijmegen, p. 17-31. Haalebos, "Van Nijmegen naar Utrecht: De limes in Nederland", p. 47-48. 
51 Met (Beneden)Rivierengebied is hier steeds bedoeld het gebied tussen de Maas en de verschillende 
Rijntakken, bij benadering stroomafwaarts van het splitsingspunt van Waal en Nederrijn. 
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noorden zijn gevaren. Ik waag het deze gang van zaken te betwijfelen. De door Cas-
sius Dio beschreven strafexpeditie zal zeker een paar weken hebben geduurd. Het 
aanleggen van een dam in de Waal en van kanaalwerken aan de overzijde van de 
Rijn, ten koste van 'enorme inspanningen' volgens Suetonius, moeten daarna nog 
eens ten minste vele weken, eerder maanden of zelfs jaren hebben gevraagd. De 
werken konden het beste na elkaar worden uitgevoerd – eerst het kanaal, dan de 
dam – wat een snelle bouw onwaarschijnlijk maakt.52 Het is niet goed denkbaar dat 
er daarna voor Drusus nog tijd overbleef om in het bruikbare reis- en vechtseizoen 
naar het noorden te varen, de Friezen te onderwerpen, Borkum te veroveren, de 
Chauken te bevechten, de Eems op te varen, de Bructuren te verslaan en verdere 
avonturen aan de noordkust te beleven.53 Het is ook onaannemelijk dat de kanaal-
werken in het nog ongepacificeerde vijandelijke gebied al eerder door lagere com-
mandanten waren uitgevoerd. De klassieke auteurs schreven niet dat Drusus in 12 
v.C. door zijn kanaal voer, enkel dat hij de Rijn afvoer naar de oceaan.54 Hij kon 
daarvoor, zonder tijdverlies, vanuit Nijmegen de vaarweg over de Rijn, de Vecht en 
het Flevomeer nemen.55 Het is aannemelijker dat Drusus zijn rivier- en kanaalwer-
ken in de volgende jaren heeft laten aanleggen, toen hij door wapengeweld en ver-
dragen meer controle had over het grensgebied. In dat geval heeft hij niet meer de 
tijd gehad zelf het kanaal voor een invasie te gebruiken. In 11, 10 en 9 v.C. koos 
Drusus zuidelijker routes, vanuit Vetera (Santen, Xanten) en Mogontiacum (Ments, 
Mainz) over de Lippe en de Main. In dat laatste jaar kwam hij om na een val van zijn 
paard. De opmerking van Tacitus dat Pompeius de dijk afmaakte waaraan Drusus 
was begonnen, wijst erop dat het werk in 9 v.C. mogelijk al wel grotendeels was 
aangelegd, maar nog niet helemaal voldeed en daarom niet klaar was.56 

Over de plaats van de Fossa Drusiana (Drususgracht) is veel gespeculeerd. Er is 
sprake van een overlevering die haar kende als een gegraven deel van de Gelderse 
IJssel, tussen Doesburg en Westervoort (aan de Rijn) of tussen Doesburg en Zut-
phen. Nog in de 16e eeuw werd volgens sommige bronnen een deel van de IJssel 

                                                                  
52 De dam moest zorgen voor voldoende watertoevoer en waterstand bij de ingang van het kanaal. Het 
was het handigst eerst het kanaal zoveel mogelijk in den droge te ontgraven. Daarna kon dan, bij een al 
wat verlaagde waterstand op de Waal, de dam worden aangelegd die de waterstand in de Nederrijn en 
het kanaal verhoogde. 
53 Strabo, Geographica, VII, 1, 3, vertaling Jones, The Geography of Strabo, dl. 3, p. 155, 159. 
54 'Hij (Drusus) voer de Rijn af naar de oceaan en kreeg de Friezen aan zijn kant. Hij stak het meer over 
…' Zie hiervóór in par. 1.4 de volledige aanhaling van Cassius Dio, Romaïkè historia, LIV, 32. De vermel-
ding van Byvanck, Nederland in den Romeinschen Tijd, dl. 1, p. 92, dat Drusus in 12 v.C. door zijn gereed-
gemaakte kanaalverbinding naar het land der Friezen voer, is speculatief en m.i. onmogelijk, tenzij men 
aanneemt dat het kanaal al vóór Drusus' aankomst gemaakt was. 
55 Rüger, "Italy and the provinces: Germany", p. 525-526. Een tocht via de Oude Rijn en de Noordzeekust 
is minder waarschijnlijk omdat die zee gevaarlijk was, Drusus zo minder goed de Friezen kon bereiken 
en hij geen meer moest oversteken. Dezelfde bezwaren gelden voor een route via de Vecht en het Oer-IJ 
(voor zover dat aan de zeezijde nog voldoende open was). 
56 'Paulinus Pompeius en Lucius Vetus hadden in die tijd het bevel over het leger (aan resp. de Beneden- 
en de Boven-Rijn). Om de soldaten niet werkloos te doen blijven, liet de eerstgenoemde de dijk afmaken 
waaraan Drusus 63 jaar eerder was begonnen om de Rijn te bedwingen.' Zie hiervóór in par. 1.4 de 
volledige aanhaling van Tacitus, Annales, XIII, 53. 
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Drususgracht of Nieuwe IJssel genoemd.57 In de 19e eeuw werd algemeen aange-
nomen dat de bovenloop van de IJssel het werk van Drusus was.58 Voor het eerst 
vestigden enkelen daarnaast de aandacht op een andere Rijntak, de Utrechtse 
Vecht.59 Deze zou door de Romeinen zijn gebruikt nadat Drusus ze had vergroot of 
verbeterd. Bodemkundig onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de Vecht al 
lang voor de Romeinse Tijd van de (Kromme) Rijn aftakte. In Drusus' tijd mondde 
ze enerzijds langs het Oer-IJ en anderzijds via het Flevomeer en het Vlie in de 
Noordzee uit.60 Grote werken aan de Vecht zullen waarschijnlijk niet nodig zijn 
geweest, gezien de relatief kleine schepen van die tijd. Beide alternatieven, de IJs-
sel en de Vecht, kennen tot op de dag van vandaag hun voor- en tegenstanders.61 In 
de laatste decennia zijn de argumenten voor de IJssel versterkt. Deze was vóór 
Drusus nog niet met de Rijn verbonden. Bodemkundig en archeologisch onderzoek 
van de bovenloop bracht aanwijzingen, maar geen strikte bewijzen, voor het ont-
staan van die verbinding rond het begin van de jaartelling en voor Romeinse aan-
wezigheid in de IJsselstreek.62 Van grotere waarde is de vondst in Arnhem-
Meinerswijk, aan de linker Rijnoever bij de aftakking van de IJssel, van een Ro-
meins castellum uit het begin van de 1e eeuw n.C.63 Vlak daarbij in Driel is nog een 
ander kamp uit dezelfde tijd aangetroffen. Dergelijke versterkingen vinden we bij 
de uitmonding van alle bevaarbare zijrivieren. Ze dienden mede als douanestation 
voor de handel met de stammen aan de overzijde.64 Aanvullende ondersteuning 
voor de stelling dat Drusus de IJssel met de Rijn heeft verbonden, biedt de militaire 

                                                                  
57 Junius, Batavia, p. 60-61. Vander Houve, Hantvest of chartre chronyck, dl. 1, 2e dr., p. 1, 6, 9, en dl. 2, p. 
27, 31, 37. Wagenaar, Vaderlandsche historie, dl. 1, p. 56-58. Leemans, Romeinsche Oudheden te Rossem 
in den Zalt-Boemelerwaard, p. 16, 162. Het is niet zeker of deze 'overlevering' echt is of een latere pro-
jectie. Frederick van Stralen dichtte in 1648 over Doesburg: 'Danck hebt, Romeynsche Droes [= Drusus], 
die aller eerst mijn daelen/ Verheft hebt uyt het stoff, en door mijn Yssel stroom/ Gevoert een schoone 
Vloot tot aen de Embder paelen [= de grens bij Embden, de Eems].' Slichtenhorst, XIV. Boeken van de 
Geldersse geschiedenissen, boek 1, p. 116 (zie ook p. 4-7). 
58 Van Spaen, Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland, dl. 3, p. 22-23. Janssen, Gedenk-
teekenen der Germanen en Romeinen aan den linkeroever van den Neder-Rijn, p. 174-184. Leemans, 
Romeinsche Oudheden, p. 15-27. Acker Stratingh, Aloude staat en geschiedenis des Vaderlands, dl. 1, p. 
224-231. 
59 Historische bronnen uit de Vroege Middeleeuwen noemden de Vecht als strata publica aquarum 
(openbare vaarweg) waarop een rijkstol was gevestigd en die een belangrijke schakel vormde in de 
scheepvaartverbinding van de Rijn via het Flevomeer naar Noord-Duitsland. Van Asch van Wijck, Ge-
schiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer der stad Utrecht, 1e st., p. 27-30 en 4e st., bijlage 
2, p. 63-79. 
60 Hessing, Romeinen langs de snelweg: Bouwstenen voor Vechtens verleden, p. 16-17. Willems, Romans 
and Batavians: A regional study in the Dutch eastern river area, p. 58. 
61 De Drususgracht is ook nog op andere, minder voor de hand liggende plaatsen gedacht. Vanwege de 
grote praktische bezwaren die ze inhouden en het nietige ondersteunend bewijs blijven ze hier buiten 
beschouwing. 
62 Willems, Romans and Batavians: A regional study in the Dutch eastern river area, p. 59-61. De IJssel 
had vóór de Romeinse Tijd al een andere bovenloop, de Oude IJssel (Issel), vanuit Westfalen evenwijdig 
aan de Rijn naar Doesburg. 
63 Willems, "Arnhem-Meinerswijk: Een nieuw castellum aan de Rijn", met postcriptum over castellum in 
Driel, p. 334-348. 
64 Bewijzen of sterke aanwijzingen voor deze keten van stations (de 'Portus Lirensis') zijn er tot nu toe 
alleen voor een aantal plaatsen aan de Midden- en Boven-Rijn. De Laet, Portorium: Étude sur l'organisa-
tion douanière chez les Romains, surtout à l'époque du haut-empire, p. 130-144. 
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logica. De Rijn had over een grote lengte aan de rechteroever bevaarbare zijrivie-
ren. Deze werden door de Romeinen intensief gebruikt voor hun invallen in Ger-
manië. In de grote ruimte tussen de Vecht en de Lippe ontbrak zo'n zijrivier. Juist 
dit gebied werd bewoond door de Usipeten en Sugambren die in de jaren 12-10 
v.C., maar ook nog daarna, de weerstand tegen de Romeinen leidden.65 De streek 
werd door Drusus en zijn opvolger zelfs deels ontvolkt, mogelijk ook om de nieuwe 
vaarroute te beschermen. Deze bood daarbij een extra verbinding met het Flevo-
meer en de noordkust, dichter bij de uitvalsbasis in Nijmegen. 

De gracht van Drusus heeft maar betrekkelijk kort voor zijn oorspronkelijke doel 
dienst gedaan. In 47 n.C. liet keizer Claudius (Tiberius Claudius Germanicus, 10 
v.C.-54 n.C.) de pogingen staken om Germanië te veroveren.66 De Nederrijn werd 
daardoor voor enkele eeuwen de grens van het Rijk. De gracht van Drusus was niet 
meer nodig en zou zelfs invallende Germanen als aanvoerweg kunnen dienen. Mo-
gelijk is de bovenmond van de IJssel kort daarna door natuurlijke oorzaken en 
gebrek aan onderhoud weer dichtgeslibd.67 Het is ook niet uit te sluiten dat óf de 
Germanen óf de Romeinen haar uit voorzorg deels hebben dichtgeworpen, waar-
door ze weer verlandde. Door de vernieling van de Drususdam bij de opstand der 
Friezen in 70 n.C. verminderde de watertoevoer naar de Nederrijn.68 Onbekend is 
of en wanneer de dam werd hersteld. De IJssel, als die nog verbinding had met de 
Rijn, moet toen tijdelijk of blijvend minder water hebben gekregen. Ook daardoor 
kan verlanding van de bovenloop zijn opgetreden. Het afsluiten van de bovenmond 
door natuurlijke aanzanding of menselijk ingrijpen zou daarom de reden kunnen 
zijn voor de onduidelijke bodemsporen van dat deel van de IJssel in de eerste eeu-
wen van de jaartelling.69 

1.6 De dam van Drusus 

Ook over de ligging van de molus (dam) van Drusus bestaat geen zekerheid. Tot in 
de 19e eeuw dachten verschillende historici dat die dam een dijk was, niet in de 
rivier maar ergens op de linkeroever van de Nederrijn bij Wijk bij Duurstede.70 Hij 
                                                                  
65 Bechert, Römisches Germanien, p. 30-32, 55. Byvanck, Nederland in den Romeinschen Tijd, dl. 1, p. 90-
98.  
66 Byvanck, Nederland in den Romeinschen Tijd, dl. 1, p. 146-149. Bechert, Römisches Germanien, p. 36. 
67 Vertakkingen van de ongetemde rivier waren in veel gevallen onstabiel en konden ondanks geleide-
werken snel dichtslibben. Ook in latere eeuwen gebeurde dat met de bovenmond van de IJssel. Van de 
Ven, Aan de wieg van Rijkswaterstaat: Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens Kanaal, p. 31-32 en 
hfdst. 2. Willems, Romans and Batavians: A regional study in the Dutch eastern river area, p. 209-210. 
68 'Ja, hij (Julius Civilis) vernielde zelfs de door Drusus Germanicus aangelegde dam en liet de Rijn, door 
wegruiming van de belemmering en door zijn natuurlijk verval naar de Gallische kant stromen. Nadat hij 
zo de rivier als het ware had afgeleid, bleef er slechts een smalle geul tussen het eiland en het land van de 
Germanen over en kregen deze het aanzien van een samenhangend gebied.' Zie hiervóór in par. 1.4 de 
volledige aanhaling van Tacitus, Historiae, V, 19. Vander Houve, Hantvest of chartre chronyck, dl. 2, p. 76. 
69 Sommige geologen leidden uit bodemonderzoek af dat de IJssel pas rond 600 à 950 n.C. verbinding 
kreeg met de Rijn. Makaske, "The age and origin of the Gelderse IJssel". 
70 Alting, Notitia Germaniae Inferioris antiquae, p. 54. Wagenaar, Vaderlandsche historie, dl. 1, p. 58. 
Acker Stratingh, Aloude staat en geschiedenis des Vaderlands, dl. 1, p. 47. 
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zou gediend hebben om het eiland der Bataven tegen overstroming te beschermen; 
een verband tussen dam en gracht van Drusus werd door hen niet gelegd. Het idee 
van hoogwaterbescherming door middel van dijken in het Rivierenland is een ana-
chronisme. Pas vanaf ongeveer het jaar 1000 n.C. kwamen ringdijken, in combina-
tie met uitlaatsluizen, in de Delta en aan de rivieren voor. In de Romeinse Tijd wa-
ren de waterstanden waarschijnlijk door verschillende oorzaken minder hoog, 
waren er nog weinig te beschermen belangen en voldeden de hogere stroomrug-
gen en oeverwallen als woonplaats.71 Vanaf begin 19e eeuw won de overtuiging 
veld dat het bij Drusus' dam ging om een werk in de rivier bij het splitsingspunt 
van Rijn en Waal.72 Het zou een geheel of gedeeltelijk gesloten dam of krib zijn 
geweest, gecombineerd met aansluitende dijken, nog steeds vooral als hoogwater-
bescherming. Door sommigen werd verdedigd dat de dam had gediend om één 
machtige grensrivier te doen ontstaan. Een enkeling dacht dat hij tevens water 
naar de Drususgracht moest stuwen. In de 20e eeuw nam men vrij algemeen aan 
dat er op het splitsingspunt een dam of krib in de Waal had gelegen. De discussie 
over vorm en functie ervan werd in een brede kring voortgezet. Onder meer Nor-
lind, Hennig en waterstaatsingenieur Jan Schönfeld hielden het op een gesloten 
dam in een van de geulen. Sebus en onder anderen de historisch geograaf Johan 
Ramaer, ook ingenieur van de waterstaat, gingen door op het idee van de stroom-
geleidende krib.73 Deze krib zou de toegang tot de Waal niet hebben afgesloten, 
maar enkel vernauwd. Daardoor zou meer water naar de Nederrijn zijn gedrongen, 
maar bleef de Waal als doorgaande vaarweg bestaan. Het leek een historische 
doorbraak toen in 1938 bij baggerwerken in De Bijland nabij Herwen (thans ge-
meente Rijnwaarden) op een diepte van 10 à 12 m onder de waterspiegel een 
steenmassa van ongeveer 200 (mogelijk 500) bij 70 m werd aangetroffen. Aan de 

                                                                  
71 Het natuurlijke opnemend en bufferend vermogen van de grond en het grondwater in de boven-
stroomse gebieden was nog groot. Daarbij hadden de rivieren de ruimte, waardoor ze in de breedte 
konden uitvloeien. Neerslagtoppen werden daardoor in de afvoer afgevlakt. Natuurlijke stroomruggen 
boden voldoende plaats voor bewoning, of werden opgehoogd. Komgronden werden tijdelijk verlaten 
als ze onderliepen. 
72 Van Spaen, Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland, dl. 3, p. 23-29. Janssen, Gedenk-
teekenen, p. 174-184. Leemans, Romeinsche Oudheden, p. 15-27. Acker Stratingh, Aloude staat en ge-
schiedenis des Vaderlands, dl. 1, p. 47-51. Een 17e-eeuwse voorloper was Vander Houve, Hantvest of 
chartre chronyck, dl. 1, p. 46: 'Het jaer 58 den oversten Paulinus Pompejus, niet willende dat sijn solda-
ten door ledigheydt verdorven werden, heeft opgemaeckt ende voltrocken den dijck, de welcke over 63 
jaren van Druso begost was …, namentlijck om den Rijnstroom te beter te stuyten, op dat de selve niet 
metten vollen stroom ende met een selve ghewelt in Gallien door de Vahalim ofte Wael afstroomen, 
maar veel eer door den Rijn-Yssel [= Drususkanaal] afvloeyen soude, om te beter de Duytschen [= 
Germanen] het overkomst des selfs te beletten. Huydens-daegs werden op veele plaetsen de overblijfse-
len vande Fossa Drusiana soo aenden Rijn als aende Waelkant gespeurt.' Soortgelijk bij Slichtenhorst, 
XIV. Boeken van de Geldersse geschiedenissen, boek 1, p. 4, die sprak van een krib of hoofd boven de 
Waal, waardoor meer water naar de IJssel ('Drusiaensche grift') geleid werd. 
73 Norlind, Die geographische Entwicklung des Rheindeltas bis um das Jahr 1500, p. 56-68. Hennig, "Zur 
Frage des Vorhandenseins von Waal und Lek in Römischer Zeit", p. 114. Sebus, "De Drususdam en zijn 
verband met de Drususgracht", p. 692-693. Vollgraff, "De waterwerken van Drusus in Nederland", p. 15-16. 
Ramaer was aanvankelijk van mening dat een halve dam (krib) niet zou werken, door uitschuring van het 
overblijvende gat ("Het hart van Nederland in vroegere eeuwen", p. 286). Later nam hij de uitleg van Sebus 
over; hij meende ook dat de stoere Bataven de drooglegging van hun vaarweg in de Waal niet zouden 
hebben geduld ("Het Nederlandsche alluvium in den Romeinschen tijd en de Middeleeuwen", p. 208). 
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rand daarvan werden Romeinse wapens, artefarcten en enkele stenen met inscrip-
ties aangetroffen.74 Een opschrift vermeldde dat soldaat Marcus Manlius te Carvi-
um aan de moles was begraven. Carvium hield men voor een Romeins fort uit het 
eind van de 1e of de 2e eeuw ter bescherming van de dam. De eerste gedachte, dat 
naast de resten van het verspoelde fort die van de dam of krib waren teruggevon-
den, werd kort daarna door Schönfeld tegengesproken.75 Hij toonde op geolo-
gische, rivierkundige en historische gronden aan, en bijna iedereen gaf hem daarin 
gelijk, dat het splitsingspunt van Rijn en Waal in de Romeinse Tijd nooit op die plek 
kon hebben gelegen. De toenmalige splitsing, en daarmee de dam of krib, zou 4 à 5 
km zuidelijker gezocht moeten worden.76 

Ik waag het de gangbare zienswijze op twee punten ter discussie te stellen: de aard 
en de plaats van de dam. De Romeinen hadden geen groot belang bij de Waal, naast 
de Maas en de Nederrijn, als doorgaande vaarweg. Hij vormde een gat in de noord-
grens van Gallië waarlangs Germaanse stammen gemakkelijk konden binnenval-
len. Alleen een versterkte dam kon die toegang voor schepen afsluiten. Het grote 
effect dat de vernieling van het werk door de Bataven blijkbaar had, wijst op een 
echte dam.77 Een krib op het splitsingspunt lijkt misschien een eenvoudiger 
bouwwerk dan een volledige dam, maar is dat niet. Ze zou aan één kant blijvend 
bloot staan aan de stroming van de Rijn en de kop zou de sterke instroom naar de 
Waal moeten weerstaan, met blijvend gevaar voor onderspoeling en uitspoeling. 
Ook leerde de ervaring dat kribben op een splitsingspunt vaak slecht werken: ze 
leidden tot uitschuring van de onbeschermde oever en extra aanzanding van de 
bovenmond.78 Minder kwetsbaar was een gesloten dam, niet op het splitsingspunt 
maar op enige afstand benedenstrooms daarvan in de hoofdgeul van de Waal. 

                                                                  
74 Vollgraff, "De waterwerken van Drusus in Nederland", p. 7-18, en "Nieuwe oudheidkundige vondsten 
uit Lobith", p. 16-19. Schönfeld, "Waar lag – ten tijde der Romeinen – het splitsingspunt van den Rijn?", 
p. A.223. Bogaers, Der niedergermanische Limes: Materialien zu seiner Geschichte, p. 90-92. Berchert, De 
Romeinse Rijksgrens tussen Moezel en Noordzeekust, p. 64-65. 
75 Schönfeld, "Waar lag – ten tijde der Romeinen – het splitsingspunt van den Rijn?", p. A.223-230, en "Is 
het ten tijde der Romeinen bestaande splitsingspunt van den Rijn gevonden?", p. 549-570. 
76 Deze ligging van het splitsingspunt tussen Lobith en het Duitse Rindern (waar beide takken noord-
waarts afbogen) werd bevestigd door Harbers, "Een poging tot reconstructie van het Rijnstelsel … in de 
Romeinse Tijd", fig. 7, en door Willems, "Romans and Batavians: Regional developments at the imperial 
frontier", fig. 5.2, en Romans and Batavians: A regional study in the Dutch eastern river area, fig. 22. 
77 'Ja, hij (Julius Civilis) vernielde zelfs de door Drusus 'Germanicus' aangelegde dam en liet de Rijn, 
door wegruiming van de belemmering en door zijn natuurlijk verval naar de Gallische kant stromen. 
Nadat hij zo de rivier als het ware had afgeleid, bleef er slechts een smalle geul tussen het eiland en het 
land van de Germanen over en kregen deze het aanzien van een samenhangend gebied.' Zie hiervóór in 
par. 1.4 de volledige aanhaling van Tacitus, Historiae, V, 19. 
78 Dit bleek bijv. bij de pogingen in de 16e-18e eeuw om het splitsingspunt van Rijn en Waal te verbete-
ren en meer water naar de Nederrijn en de IJssel te leiden. Alleen drastische ingrepen, zoals afdamming 
of het graven van geheel nieuwe bovenmonden en de integrale verbetering van het benedenstroomse 
riviertraject leidden tot een duurzaam resultaat. Van de Ven, Aan de wieg van Rijkswaterstaat, p. 31-32 
en verder. 
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Kaart 2:  Romeinse waterwerken in het Rijnstelsel 
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Zo'n dam, eenmaal bij laagwater gebouwd, zou alleen de statische waterdruk in de 
afgesneden Waalbedding hoeven keren.79 Hij diende een zekere waterhoogte op de 
Nederrijn te onderhouden, ook bij lage Rijnafvoeren. De Waal hoefde daarvoor niet 
per se helemaal afgesloten te worden. Wellicht heeft een stroombestendige over-
laat naast de dam – bijvoorbeeld in een nevenarm van de Waal – de dam voor 
overstroming en de Nederrijn voor al te grote vloeden behoed. Dat de Romeinen in 
staat waren bruggen en dammen in grote rivieren te bouwen bewijzen hun water-
werken in de provincies rond de Middellandse Zee en in Gallië en Germanië.80 Als 
het rivierwater een al gebaande andere weg kon kiezen, zoals hier die van de Ne-
derrijn, leidde de dam tot een beperkte waterstandsverhoging en was de bouw niet 
erg veel moeilijker dan die van een brug. Een dam op 4 à 5 km van het splitsings-
punt had nog meer voordelen. Hij was beter te verdedigen tegen overvallen vanaf 
de overzijde van de Rijn en kon eenvoudig worden opgenomen in de doorgaande 
heerbaan op de linkeroever van de Rijn. Een brug over de Waal was dan niet nodig, 
hoogstens een op de overlaat ernaast. De afgesneden bovenmond van de Waal 
bood daarbij een uitstekende, beschutte en langdurig diepe haven van grote afme-
tingen. Ze lag vlakbij de legerplaatsen van Nijmegen en was ideaal als uitvalsbasis 
voor grote vlootoperaties naar het noorden. Dit komt overeen met de beschrijving 
die Tacitus gaf van de verzamelplaats van Germanicus, waar zijn 'duizend' vaartui-
gen gemakkelijk konden aanleggen en zijn troepen eenvoudig inschepen. Vanaf de 
Rijn zou die brede, stilstaande of traag stromende Waalmond het aanzien hebben 
gehad dat hij ervan schetste. 

Insula Batavorum in quam convenirent praedicta, ob facilis adpulsus accipiendisque copiis et trans-
mittendum ad bellum opportuna. Nam Rhenus uno alveo continuus aut modicas insulas circumveniens 
apud principium agri Batavi velut in duos amnis dividitur, servatque nomen et violentiam cursus, qua 
Germaniam praevehitur, donec Oceano misceatur: ad Gallicam ripam latior et placidior adfluens (ver-
so cognomento Vahalem accolae dicunt), mox id quoque vocabulum mutat Mosa flumine eiusque in-
menso ore eundem in Oceanum effunditur. 
[Het eiland der Bataven werd tot verzamelplaats bestemd, omdat men daar gemakkelijk kon aan-
leggen en troepen inschepen en het een geschikte uitvalsbasis was voor een oorlog aan de andere 
kant van de rivier. Terwijl de Rijn namelijk over zijn gehele lengte maar één bedding heeft, met al-
leen hier en daar een paar kleine eilandjes, verdeelt hij zich aan het begin van het gebied van de Ba-
taven als het ware in twee rivieren. De ene, die langs de grens met Germanië loopt totdat hij in de 

                                                                  
79 Aannemende dat de Waal toen breed maar meestal niet al te diep was, kan de kern van de dam heb-
ben bestaan uit twee of meer rijen zware ingeheide palen bekleed met horizontale planken en mogelijk 
onderling verbonden door trekbalken. De binnenruimte en de buitentaluds kunnen zijn gevuld met 
aarde, grind en rivierkeien, aannemende dat er in die vroege periode nog geen stortsteen beschikbaar 
was. Een betere stabiliteit en duurzaamheid zou bereikt kunnen zijn door op de waterkerende zijde klei 
aan te brengen en een laag grof grind of rivierstenen met eventueel een begroeiing van riet en wilgen. 
Op iets eenvoudiger manier werden door de Romeinen later ook verhoogde wegen aangelegd in het 
natte kustgebied. De Hingh, Romeinen in Valkenburg (ZH): De opgravingsgeschiedenis en het archeolo-
gisch onderzoek van Praetorium Agrippinae, 2e dr., p. 123-126. 
80 Het waren meest stenen dammen waarvan resten of de herinnering bewaard gebleven zijn, maar ook 
constructies van hout, aarde, bossen riet en takken kwamen voor. Smith, A history of dams, p. 1-49. 
Lenthéric, Les villes mortes du Golfe de Lyon, p. 215-221 en plaat 11. Bonnard, Navigation intérieure de la 
Gaule à l'époque gallo-romaine, p. 123. Leger, Les travaux publics, les mines et la métallurgie aux temps 
des Romains. Ammianus Marcellinus, XXVIII, 2, 1-4, vertaling Rolfe, dl. 3, p. 123-125, beschrijft de bouw 
van een dam in de Neckar door keizer Valentianus I met gebruik van heipalen en eiken balken, waar-
schijnlijk gecombineerd met stortsteen en aarde. 
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oceaan uitmondt, behoudt dezelfde naam en enorme stroomsterkte. De andere, die langs de Galli-
sche oever loopt, is breder en kalmer. De plaatselijke bewoners geven hem een andere naam, de 
Waal. Vervolgens verandert hij opnieuw van naam waar hij uitkomt in de Maas en stroomt hij via de 
uitgestrekte brede monding van deze rivier in dezelfde oceaan.]81 

Het zou een oude puzzel oplossen, omdat het beeld dat Tacitus gaf slecht te rijmen 
was met een krib of dam op het splitsingspunt en een bescheiden rest-Waal daar-
achter. Pomponius Mela noemde bij zijn beschrijving van de Rijn rond 43 n.C. de 
Waal niet, waarschijnlijk omdat die geen doorgaande vaarweg meer vormde en 
van ondergeschikt belang was.82 Plinius, die de situatie van eigen waarneming 
kende, deed dat rond 77 n.C. wel, mogelijk omdat de dam na de verwoesting door 
de Bataven in 70 n.C. (nog) niet hersteld was.83 Een belangrijk onderdeel van het 
damproject moet verder zijn gevormd door bijbehorende dijkwerken. De Rijn was 
nog onbedijkt en werd slechts begrensd door natuurlijk afgezette stroomruggen. 
Daardoor konden ongecontroleerde nieuwe lekken en geulen ontstaan, zeker om-
dat de dam het water enigszins opstuwde. Om waterverliezen te voorkomen moest 
de dam over zekere afstand waar nodig worden verlengd door aansluitende dijken 
van gelijke hoogte.84 Voor een deel bestond dat werk uit het opvullen van 'gaten' 
(lage gedeelten) tussen al bestaande stroomruggen. Daarnaar verwijst Tacitus op 
een andere plaats.85 De sterkste ondersteuning voor de these van een dam op af-
stand van het toenmalige splitsingspunt is ten slotte de plaats van het in De Bijland 
gevonden castellum. De voor de hand liggende situering daarvoor is op het schier-
eiland tussen Waal en Nederrijn, op de oostoever van de Waal direct naast de dam 
van Drusus. De doorgaande weg zal daarbij over de dam en door of vlak langs het 
fort gelopen hebben. De resten van de dam – delen van de houten fundering kun-
nen bewaard gebleven zijn – moeten daarom onmiddellijk ten westen van het fort 
gezocht worden. Nader onderzoek van de bodem van de plas zou meer duidelijk-
heid kunnen brengen. 

1.7 Het kanaal van Corbulo 

Ook het kanaal tussen Maas en Rijn van Gnaeus Domitius Corbulo (ca. 7 v.C -67 
n.C.), bevelhebber aan de Beneden-Rijn in de jaren 47-50 n.C., werd een twistpunt 
                                                                  
81 Tacitus, Annales, II, 6. Betreft het jaar 16 n.C. Vertaling Meijer. 
82 'De Rijn daalt uit de Alpen af … en stroomt vervolgens, steeds in hetzelfde bed, tot een punt niet ver 
van de zee …' Zie hiervóór in par. 1.5 de volledige aanhaling van Pomponius Mela, De chorographia, III, 
2. 
83 'Deze (eilanden) liggen verspreid tussen het Helinium en het Flevum; zo heten de mondingen waarin 
de benedenloop van de Rijn uitstroomt, in het noorden door meren, in het westen door de Maas.' Zie 
hiervóór in par. 1.5 de volledige aanhaling van Plinius, Naturalis Historia, IV, 101. 
84 De noodzaak van deze aansluitende dijkwerken is een argument voor de nabije IJssel als Drususka-
naal en tegen de veel verder weg gelegen Vecht. De laatste zou met aanzienlijk meer waterverlies te 
kampen hebben en veel extra werk vergen. 
85 'Paulinus Pompeius en Lucius Vetus hadden in die tijd het bevel over het leger. Om de soldaten niet 
werkloos te doen blijven, liet de eerstgenoemde de dijk afmaken waaraan Drusus 63 jaar eerder was 
begonnen om de Rijn te bedwingen.' Zie hiervóór in par. 1.4 de volledige aanhaling van Tacitus, Annales, 
XIII, 53. 
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voor historici.86 Alleen Tacitus en Cassius Dio vermeldden de fossa Corbulonis. Ze 
gaven niet duidelijk aan waar die lag en spraken elkaar schijnbaar tegen wat het 
doel van het werk betrof. 

Ut tamen miles otium exueret, inter Mosam Rhenumque trium et viginti milium spatio fossam 
perduxit, qua incerta Oceani vitarentur. 
[Opdat echter de soldaten niet tot nietsdoen zouden vervallen, liet hij (Corbulo) hen tussen Maas en 
Rijn een kanaal graven van 23 mijl (ca. 35 km) om daarmee de ongewisse tocht over de Noordzee te 
kunnen vermijden.]87 

πιστευθεὶς δὲ πάλιν τὸ στράτευμα καὶ οὐδὲν ἧττον ἤσκει αὐτό, καὶ ἐπειδή γε εἰρήνουν, διετάφρευσε 
δι´ αὐτῶν πᾶν τὸ μεταξὺ τοῦ τε Ῥήνου καὶ τοῦ Μόσου, σταδίους ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατὸν μάλιστα, 
ἵνα μὴ οἱ ποταμοὶ ἐν τῇ τοῦ ὠκεανοῦ πλημμυρίδι ἀναρρέοντες πελαγίζωσιν. 
[Toen hem (Corbulo) later opnieuw dit leger toevertrouwd werd, bleef hij net zoveel aandacht be-
steden aan de conditie van zijn troepen als vroeger, en omdat er niet gevochten hoefde te worden 
liet hij ze een kanaal graven helemaal van de Rijn naar de Maas, met een lengte van ongeveer 170 
stadiën (ca. 35 km). Daarmee wilde hij ervoor zorgen dat het water in de rivieren niet te veel zou 
worden opgestuwd en overstromingen zou veroorzaken als het aan de kust hoogwater was.]88 

Van Plinius, die als officier onder Corbulo in Neder-Germanië diende, is er geen 
verslag. Ook de eigen memoires van Corbulo gingen verloren. Pas aan het eind van 
de 20e eeuw brachten opgravingen zekerheid over de plaats en afmetingen van 
deze gracht.89 Ze liep vanuit het Helinium nabij Naaldwijk via het riviertje de Gan-
tel achter de duinen langs Rijswijk en Voorburg naar een brede getijdenkreek aan 
de Oude Rijn bij Leiden. Bestaande waterlopen werden waar nodig verruimd en 
verlengd. Bij Voorburg werd aan het kanaal de regionale hoofdplaats Forum Hadri-
ani met een haven teruggevonden. Niet geheel duidelijk is hoe de gracht werd ge-
bruikt en welke rol ze speelde in het doorgaande verkeer. Ze is na de Romeinse 
Tijd dichtgeslibd en verland. Dat kwam waarschijnlijk door het wegvallen van het 
Romeinse militaire bestuur, maar ook doordat de verbinding door de ontwikkeling 
van de Waal aan belang verloor. Het huidige Rijn-Schiekanaal volgt ongeveer het-
zelfde tracé. 

Door het uitvoeren van de werken kon Corbulo zijn soldaten aan het werk houden 
nadat keizer Claudius hem in 47 n.C. had teruggeroepen van zijn veldtocht over de 
Rijn tegen de Friezen en de Chauken.90 De kanaalverbinding was volgens Tacitus 
(vooral) van belang om de ongewisse vaart over de Noordzee te vermijden. Som-

                                                                  
86 Hettema, De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd, 2e dr., p. 242-257, 315-319, 323-
328, gaf in 1951 een uitgebreide zeer persoonlijke samenvatting van en richting aan de discussie. Zijn 
mening is door de voortgeschreden archeologische en bodemkundige kennis van het gebied groten-
deels achterhaald. 
87 Tacitus (ca. 55-120 n.C.), Annales, XI, 20. Vertaling Meijer. 
88 Cassius Dio (ca. 155-230 n.C.), Romaïkè historia, LX, 30. Vertaling De Vries. 
89 De Jonge, Forum Hadriani: Van Romeinse stad tot monument, p. 119, 128-130. Brandenburgh, Matilo – 
Rodenburg – Roomburg: de Roomburgerpolder van Romeins castellum tot moderne woonwijk. Van 
Dockum, Romeins Nederland, p. 51. 
90 De Friezen hadden zich na hun onderwerping door Drusus (12 v.C.) in 28 n.C. weer vrijgevochten. De 
Chauken waren steeds min of meer onafhankelijk gebleven en maakten als zeerovers de noordelijke 
kust van Gallië onveilig. Vanaf 47 n.C. deden de Romeinen geen serieuze pogingen meer Germanië te 
veroveren. Hun inspanningen in het Noorden richtten zich daarna op Brittannië. Byvanck, Nederland in 
den Romeinschen Tijd, dl. 1, p. 138-151. Van Es, De Romeinen in Nederland, p. 35-36. 
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mige historici hadden er een andere mening over, maar de beweegreden past bij 
de Romeinse klachten bekend uit enkele teksten. Die spreken over de soms ruwe 
Noordzee (en niet altijd even zeewaardige scheepjes), de mistbanken en de pirate-
rij van de Chauken. We moeten daarbij bedenken dat er geen natuurlijke verbin-
ding over de binnenwateren was tussen de Midden-Rijn en Noordwest-Gallië, aan-
nemende dat de Waal rond 10 v.C. nabij Herwen was afgesloten door de dam van 
Drusus. Er zijn geen duidelijke berichten of archeologische sporen uit de Romeinse 
Tijd die wijzen op een rol van de Waal in het doorgaande verkeer van en naar de 
Maasstreek en het Helinium. Historische bronnen en recente opgravingen geven 
aanwijzingen dat ook in de Laat-Romeinse Tijd de grote verkeersstromen steeds 
via de Nederrijn plaatsvonden.91 De dam van Drusus bleef waarschijnlijk ook na de 
aanslag van de Bataven een barrière. Het betekende niet dat de Waal niet meer 
bestond. Ook als de dam de Waal min of meer afsloot, had die nog een afvoer van-
uit zijn eigen stroomgebied en van overstromend Rijn- en/of Maaswater. Er was 
daar dan alleen kleinere lokale scheepvaart mogelijk. De route langs de Nederrijn 
was langer maar had naast een grotere vaardiepte waarschijnlijk een betere infra-
structuur van jaagpaden, pleisterplaatsen en havens. Bodemkundig onderzoek 
heeft uitgewezen dat na of al aan het eind van de Romeinse Tijd de Waal weer de 
waterrijkste Rijntak is geworden.92 Dit werd mogelijk ingeleid door het verdwij-
nen, opruimen of wegspoelen, van (de resten van) de dam van Drusus. In de tijd 
van Corbulo, toen de Drususdam nog ongeschonden het Rijnwater keerde en bijna 
al het doorgaande scheepvaartverkeer de weg over de Nederrijn koos, moet een 
veilige vaarverbinding achter de duinen naar het Helinium van groot strategisch en 
economisch belang zijn geweest. Vanuit die zeeboezem konden, óf langs de kust óf 
door getijdenkreken achter de strandwal, de Scheldemond en het Zwin bereikt 
worden. 

Een derde reden voor de aanleg van het kanaal, het ontlasten van de Rijn van 
hoogwater, genoemd door Cassius Dio, is problematischer. Hierover is veel ge-
schreven, niet steeds met waterbouwkundig inzicht.93 Overstromingen aan de 
riviermond treden in het bijzonder op wanneer bij hoge rivierafvoeren de uit-
stroom wordt tegengehouden door extreem hoogwater op zee. Dit effect en de 
remedies zijn bekend.94 Het is niet goed in te zien hoe de kleine gracht van Corbulo 

                                                                  
91 Zoals de in 359 n.C. hernomen graantransporten uit Brittannië naar de Midden-Rijn. Ammianus 
Marcellinus, Res gestae, 18, 2, 3-4, vertaling Rolfe, Ammianius Marcellius, dl. 1, p. 407-409. Willems, 
"Arnhem-Meinerswijk: Een nieuw castellum aan de Rijn", p. 342, "Romans and Batavians: Regional 
developments at the imperial frontier", p. 123-124, en "Das Rhein-Maas-Delta als Grenzgebiet vom 3. 
bis zum 8. Jh.". 
92 Willems, Romans and Batavians: A regional study in the Dutch eastern river area, p. 61-62. 
93 Lichtenauer, "De gracht van Corbulo". Zie ook het hiervóór genoemde overzicht van Hettema. 
94 Er bestaan grofweg twee oplossingen (afgezien van stormvloedkeringen) om plaatselijk de water-
standen te verlagen: vermindering van de bovenafvoer door afleidingskanalen, en meer komberging 
door uitbreiding van overstromingsvlakten ('ruimte voor de rivier'). Zie ook Louwe Kooijmans, Sporen 
in het land: De Nederlandse delta in de prehistorie, p. 80-81, en Berendsen, De vorming van het land: 
Inleiding in de geologie en de geomorfologie, 2e dr., p. 167-168, fig. 8.19. 
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een wezenlijke uitwerking op de waterstand kan hebben gehad.95 In 47 n.C. kan 
het probleem aan de Rijn ook nog niet groot zijn geweest. De onbedijkte rivier had 
de ruimte en de te beschermen belangen van de schaarse inheemse bewoners en 
Romeinse militairen waren gering; ze zochten de hoogste plekken op. Dat veran-
derde in de tijd daarna. Er werden meer en grotere forten gebouwd langs de Oude 
Rijn, die onderdeel werd van de limes, het verdedigingssysteem van de noordgrens. 
Daaraan hechtten zich, met het oog op veiligheid en handel, langgerekte burgerlij-
ke nederzettingen. De ruimte op de stroomruggen in het kustgebied werd krap. De 
Romeinen zullen gezocht hebben naar mogelijkheden om het overstromingsrisico 
te verminderen. Misschien was de opmerking van Cassius Dio bijna twee eeuwen 
later een (verkeerde) rationalisatie achteraf. Of verwarde hij Corbulo's kanaal 
achter de duinen met latere Romeinse werken meer bovenstrooms, waarbij water 
van de Nederrijn of de Kromme Rijn richting Helinium werd afgeleid.96 In de vroe-
ge Middeleeuwen namen de problemen door overstromingen van de benedenloop 
verder toe. In 1122 kozen de machthebbers voor afdamming van de (Kromme) 
Rijn en afleiding naar de Lek. 

Het kanaal van Corbulo oriënteerde de Rijnmond geheel op de zuidelijkere wate-
ren. Keizer Claudius gaf Corbulo opdracht zijn acties in het land van de Friezen te 
beëindigen om alle reserves vrij te maken voor de verovering van Brittannië. Mo-
gelijk misgunde hij hem ook het persoonlijk succes in Germanië, waar al zo veel 
Romeinse generaals uiteindelijk hadden gefaald. Het maakte een eind aan de Ro-
meinse politiek die erop gericht was de hele Rijndelta, met al zijn vertakkingen 
naar zee, te beheersen. Het Romeinse fort bij Velsen aan de monding van het Oer-IJ 
werd opgegeven. De controle over de Friezen tot aan de uiterste uitloop van de 
Rijn, langs de Vecht, het Flevomeer en het Vlie, waar waarschijnlijk ook vooruitge-
schoven posten waren, ging verloren. 

1.8 Het onbekende Romeinse rivierenrecht 

Verhandelingen over de geschiedenis van het internationale rivierenrecht begin-
nen gewoonlijk met een summiere verwijzing naar het Corpus iuris civilis, dat werd 
samengesteld in opdracht van de Romeinse keizer Justinianus (ca. 482-565). Ze 
                                                                  
95 De Corbulogracht liep evenwijdig aan de kust, had weinig of geen verval en geen afvoer van beteke-
nis. Er zijn zelfs aanwijzingen voor een of meer keersluizen in het kanaal, om hoge rivierstanden buiten 
te houden (De Jonge, Forum Hadriani, p. 129, en Brandenburgh, Matilo – Rodenburg – Roomburg, p. 12). 
Langs de  rivier lagen aan weerszijden stroomruggen van afgezet materiaal (grind, zand en klei). De 
stroomruggen aan de Rijnmonding werden in de Romeinse Tijd nog onderbroken door talrijke getij-
denkreken, zijriviertjes en natuurlijke overlaten die verbinding gaven met het achterland. Dijken en 
dammen werden hier pas vanaf de Middeleeuwen aangelegd.  
96 Rond het begin van de jaartelling waren de Lek en de Hollandse IJssel, oorspronkelijk veenstromen, in 
verbinding geraakt of gebracht met de Rijn en meer water gaan afvoeren. De Mare (bij De Meern) werd 
mogelijk door de Romeinen gegraven om de Kromme Rijn met de Hollandse IJssel te verbinden. Hij is 
later grotendeels verdwenen. Berendsen, "River courses in the central Netherlands during the Roman 
Period", p. 245-247. Bechert, De Romeinse Rijksgrens tussen Moezel en Noordzeekust, p. 85-86. Bruynel, 
De derde meander: De geografische situering van de rivierlopen in en rond de stad Utrecht, p. 10. 
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eindigen meestal met de vaststelling of de suggestie dat de vaart op grote rivieren 
in de Romeinse Tijd iedereen, ook vreemdelingen, vrijstond.97 Het Corpus Justinia-
num was een keuze uit en bewerking van de omvangrijke verzameling wetten en 
jurisprudentie, hoofdzakelijk Romeins privaatrecht, bedoeld om ze voorgoed vast 
te leggen. Het bestaat uit de Codex of Constitutiones (Constituties, keizerlijke wet-
geving, later aangevuld met Novellae, Novellen), de Digesta of Pandectae (Digesten, 
een bloemlezing uit de werken van klassieke Romeinse rechtsgeleerden) en de 
Institutiones (Instituten, een inleidend leerboek).98 De Instituten, boek 1, geven een 
overzicht van het publiekrecht en privaatrecht. Het laatste wordt onderscheiden in 
ius naturale, ius civile en ius gentium. Het ius naturale is het recht dat de natuur alle 
levende wezens heeft bijgebracht. Elk volk past verder een eigen recht toe, het ius 
civile. Het recht dat door de natuurlijke rede bij alle volkeren wordt geëerbiedigd, 
is het ius gentium. Dit ius gentium kan om praktische redenen van het ius naturale 
afwijken.99 

De Instituten en de Digesten bevatten enkele passages die van belang zijn voor het 
vraagstuk van de vrijheid van rivierscheepvaart. Bij de Instituten zijn dat: 

Institutiones 2, 1: De rerum divisione 
… modo videamus de rebus. quae vel in nostro patrimonio vel extra nostrum patrimonium habentur. 
quaedam enim naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam universitas, 
quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur, sicut ex subiectis ap-
parebit. 
 1. Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc li-
tora maris, … 
 2. Flumina autem omnia et portus publica sunt: ideoque ius piscandi omnibus commune est in por-
tobus fluminibusque. … 
 4. Riparum quoque usus publicus est iuris gentium, sicut ipsius fluminis: itaque navem ad eas appel-
lere, funes ex arboribus ibi natis religare, onus aliquid in his reponere cuilibet liberum est, sicuti per ip-
sum flumen navigare. … 
[Instituten 2, 1: Indeling van de zaken 
… Laten wij nu de zaken eens gaan bekijken. Deze bevinden zich in ons particuliere vermogen of 
worden níet tot dat vermogen gerekend. Sommige zaken zijn namelijk krachtens ius naturale aan 
alle mensen gemeenschappelijk, sommige zijn publiek, sommige behoren aan een corporatie, ande-
re aan niemand toe: maar de meeste zijn van individuele personen; deze worden op verschillende 
gronden door iemand verworven, naar uit het volgende zal blijken. 
 1. Welnu, krachtens ius naturale zijn de volgende zaken aan alle mensen gemeenschappelijk: de 
lucht, het stromend water, de zee en daarom ook de stranden van de zee. … 

                                                                  
97 [De Romeinen erkenden op geen manier het begrip van particulier of nationaal eigendom van grote of 
kleine rivieren.] Carathéodory, Du droit international concernant les grands cours d'eau: Étude théorique 
et pratique sur la liberté de la navigation fluviale, p. 52-75. [Elk begrip van eigendom van grote rivieren 
was in het Romeins recht geheel uitgesloten.] Corthésy, Étude de la Convention de Barcelone sur le ré-
gime des voies navigables d'intérêt international, p. 9-10. [De vaart op de grote rivieren was in het Ro-
meinse rechtssysteem vrij voor allen.] Bovard, La liberté de navigation sur l'Escaut, p. 17-18. [In het 
Romeinse recht waren permanente rivieren openbaar domein, zoals de zee en de lucht; iedereen mocht 
er op varen.] Ferrier, La liberté de navigation sur le Rhin de Bâle à la mer, p. 5. [Onder het Romeins recht 
was de vaart op permanente rivieren aan iedereen vrij, gebaseerd op het 'jus gentium', het gemeen-
schappelijke (natuur)recht van alle volken.] Vitányi, The international regime of river navigation, p. 19-
20. 
98 Lesaffer, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, p. 98-104. Waelkens, Civium causa: Handboek 
Romeins recht, 2e dr., p. 72-80.  
99 Spruit, Corpus iuris civilis: Tekst en vertaling, dl. 1 (Instituten), boek 1, titel 1 en 2, p. 12-13. 
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 2. Alle rivieren en havens zijn publiek; daarom is het recht om te vissen in havens en rivieren aan 
allen gemeenschappelijk. … 
 4. Ook het publieke gebruik van de oevers van een rivier behoort tot het ius gentium, zoals dat van 
de rivier zelf. Daarom staat het een ieder vrij daaraan een schip te meren, ankertouwen aan de bo-
men die daar gegroeid zijn vast te leggen, enigerlei lading daarop neer te leggen, evengoed als die 
rivier zelf te bevaren. …]100 

In de Digesten staat een inhoudelijk soortgelijke tekst: 
Digesta 1, 8: De divisione rerum et qualitate 
 1. GAIUS libro secundo institutionum … hae autem res, quae humani iuris sunt, aut publicae sunt aut 
privatae. quae publicae sunt, nullius in bonis esse creduntur, ipsius enim universitatis esse creduntur: 
privatae autem sunt, quae singulorum sunt. … 
 2. MARCIANUS libro tertio institutionum. Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quadam 
universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur. 
1. Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora 
maris. … 
 4. MARCIANUS libro tertio institutionum. … 
1. Sed flumina paene omnia et portus publica sunt. 
 5. GAIUS libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum. Riparum usus publicus est iure gentium 
sicut ipsius fluminis. itaque navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis religare, retia siccare 
et ex mare reducere, onus aliquid in his reponere cuilibet liberum est, sicuti per ipsum flumen navi-
gare. … 
[Digesten 1, 8: De indeling van zaken en hun eigenschappen 
 1. GAIUS, Instituten II. … Zaken die aan menselijk recht onderworpen zijn, zijn òf publiek, òf pri-
vaat. Publieke zaken behoren – neemt men aan – tot niemands vermogen, omdat zij geacht worden 
de gemeenschap zelve toe te behoren. Private zaken zijn die welke aan individuele personen toebe-
horen. … 
 2. MARCIANUS, Instituten III. Sommige zaken zijn naar natuurrecht aan allen gemeen, andere zijn 
van een gemeenschap, weer andere van niemand, de meeste van particulieren en die worden door 
iemand op uiteenlopende gronden verkregen. 
1. Volgens natuurrecht nu zijn de volgende zaken aan allen gemeen: de lucht, het stromend water 
(N.B.101), de zee en daardoor ook de stranden van de zee. … 
 4. MARCIANUS, Instituten III. … 
1. Maar bijna alle rivieren en havens zijn publiek eigendom. 
 5. GAIUS, Zaken van alledag of Gulden gezegden II. Naar ius gentium is het gebruik van de oevers 
voor publiek gebruik, net als de rivier zelf. Derhalve staat het aan iedereen vrij er schepen aan te 
leggen, meertouwen aan de daar gegroeide bomen vast te maken, netten te drogen en uit zee op te 
halen en er wat voor lading ook neer te zetten, evenals het vrijstaat die rivier zelf te bevaren. …]102 

Regels over het uitvoeren van werken in een openbare rivier vinden we in de 
Digesten: 

Digesta 43, 12: De fluminibus ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur 
 1. ULPIANUS libro sexagensimo octavo ad edictum. Ait praetor: 'Ne quid in flumine publico ripave eius 
facias neve quid in flumine publico neve in ripa eius immittas, quo statio iterve navigio deterior sit fi-
at'. … 
2. Item fluminum quaedam sunt perennia, quaedam torrential. perenne est, quod semper fluat, … 

                                                                  
100 Idem, dl. 1 (Instituten), boek 2, titel 1, p. 55. 
101 N.B. Spruit e.a. vertaalden 'aqua profluens' hier met 'de stromende wateren', waar dat in de boven 
aangehaalde passage uit de Instituten 2, 1, 1 'het stromend water' was. Dit verandert de betekenis van 
de tekst. M.i. is ook hier het enkelvoud bedoeld: het water dat men vrij uit een rivier mocht scheppen en 
niet de rivieren zelf. Zie bijv. de vertalingen van Carl Otto (Das Corpus Juris Civilis in's Deutsche übersetzt, 
dl. 1, p. 249), 'das fliessende Wasser', en Alan Watson (The Digest of Justinian, dl. 1, p. 24), 'flowing 
water'. 
102 Spruit, Corpus iuris civilis: Tekst en vertaling, dl. 2 (Digesten 1-10), boek 1, titel 8, p. 130-131. 
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3. Fluminam quaedam publica sunt, quaedam non. publicum flumen esse Cassius definit, quod perenne 
sit: haec sententia Cassii, quam et Celsus probat, videtur esse probabilis. … 
[Digesten 43, 12: Rivieren: het verbod om in een openbare rivier of op de oever ervan enig werk tot 
stand te brengen waardoor de vaart bemoeilijkt wordt 
1. ULPIANUS, Het Edict LXVIII. De praetor zegt: 'U zult in een openbare rivier of op de oever ervan 
niet enig werk tot stand brengen noch in een openbare rivier of op de oever ervan iets inbrengen 
waardoor een ligplaats of de doorgang voor een vaartuig in een slechtere toestand geraakt of zal 
geraken.' … 
2. Verder zijn sommige rivieren permanent, andere zijn seizoenrivieren. Een permanente rivier is 
er een die altijd stroomt, … 
3. Sommige rivieren zijn openbaar, andere niet. Openbaar is, naar een omschrijving van Cassius, 
een rivier die permanent is; deze opvatting van Cassius – die ook Celsus onderschrijft – lijkt in-
stemming te verdienen. …]103 

Dit boek van de Digesten behandelt ook het verbod om door werken het stroomre-
gime van een openbare rivier te veranderen of om die te verleggen. Daarnaast 
bevestigt het dat men niemand mocht verhinderen met een schip of vlot op een 
openbare rivier te varen of de oever voor laden en lossen te gebruiken.104 

Over de betekenis van de bovenstaande regels bestaat in de literatuur verwarring. 
Het is daarom van belang op de eerste plaats vast te stellen dat het hier ging om 
privaatrecht. Dat betrof vooral de verhoudingen tussen Romeinse burgers onder-
ling. Het had slechts in geringe mate betrekking op de inrichting van de Romeinse 
staat of op de verhouding tussen die staat en andere volken. Alleen waar het na-
drukkelijk ius naturale (natuurrecht) betrof, werd met 'allen' en 'iedereen' de hele 
mensheid bedoeld. De term natuurrecht werd hier gebruikt in de beperkte zin van 
de natuurlijke ordening van al het leven, zonder invloeden van moraal of rede. In 
de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd kreeg het begrip een andere betekenis, waar-
bij die laatste (in wezen subjectieve) factoren wel een rol speelden. De Instituten 
en de Digesten stelden dat krachtens het natuurrecht het stromend water, net als 
de lucht, aan allen gemeen en ter vrije beschikking was. In het Romeinse recht 
werd hiermee enkel bedoeld dat mens en dier het water als 'onuitputtelijke' gave 
van beken en rivieren voor 'klein gebruik' konden benutten om hun dorst te lessen, 
zich te wassen en dergelijke.105 Latere pogingen om uit deze regel de algemene 
vrijheid van scheepvaart af te leiden, waarbij het water vervangen werd door de 
rivier zelf, moeten dan ook als te vergezocht worden afgewezen.106 

                                                                  
103 Idem, dl. 6 (Digesten 43-50), boek 43, titel 12, p. 30-33. In dit deel is 'publico/a' vertaald met 'open-
baar', naast eerder 'publiek'; er is geen verschil in betekenis. 
104 Idem, dl. 6 (Digesten 43-50), boek 43, titel 13 resp. 14, p. 35-39. 
105 Bij klein gebruik was het een onuitputtelijke bron. Het aftappen en gebruiken van grotere hoeveel-
heden water, voor irrigatie of watervoorziening, was bij de Romeinen streng gereglementeerd. Men kan 
zich voorstellen dat het ook niet gold voor niet-stromend water, bijv. van vijvers en bekkens.  
106 In de literatuur zijn de meningen hierover verdeeld. Grotius, Mare liberum, vertaling Eyffinger, De 
vrije zee, hfdst. 5, par. 33-36, stelde nadrukkelijk dat de Romeinse juristen, waaronder Cicero, het stro-
mend water als zodanig, en niet als rivier, bedoelden. Hij had een genuanceerde opvatting over de vrije 
riviervaart. Wij komen hier in hfdst. 4 op terug. Tot dezelfde conclusie kwam Pufendorf, De iure naturae 
et gentium, boek 3, hfdst. 3, par. 4, vertaling uit 1710, Of the law of nature and nations, p. 190-191. Late-
re voorvechters van algemene vrije riviervaart, zoals Carathéodory (p. 53-54), Corthésy (p. 9-10), 
Bovard (p. 17) en Ferrier (p. 5), hielden het erop dat de hele rivier bedoeld was. 
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Het natuurrecht, dat voor alle levende wezens gold, was niet absoluut. Bijvoor-
beeld waren volgens dit recht alle mensen oorspronkelijk vrij en kon niemands-
land vrij ingenomen worden. In de praktijk van de onvolkomen wereld waren er 
door onvermijdelijke ontwikkelingen oorlog, slavernij en andere afwijkende instel-
lingen ontstaan. Deze werden beheerst door menselijk recht, dat bepaald werd 
door de macht van personen, groepen of volken.107 Dit bestond op de eerste plaats 
uit ius gentium, dat geacht werd bij alle volken min of meer gelijk te zijn. Het betrof 
privaatrecht van de verschillende volken afzonderlijk, geen recht tussen de volken 
of volkenrecht. Dit laatste was in de Romeinse Tijd pas rudimentair ontwikkeld en 
had zelfs nog geen naam.108 Wel werd in Rome door een praetor peregrinus 
(vreemdelingenpraetor) een vorm van ius gentium toegepast bij privaatrechtelijke 
gedingen waarbij vreemdelingen betrokken waren.109 Het ius gentium was een 
aanvulling op het ius naturale en werd, althans in theorie, bepaald door de natuur-
lijke rede, het algemene rechtsgevoel en de billijkheid.110 Het onderscheid tussen 
beide zou op den duur vervagen. De praktische betekenis van het ius gentium nam 
af naarmate meer inwoners van het Rijk het Romeinse burgerschap kregen. In 212 
werd dit door de constitutio Antoniniana tot alle vrije ingezetenen uitgebreid en 
gold voor elk van hen het ius civile. 

De Instituten en Digesten bepaalden dat permanente rivieren volgens het ius gen-
tium tot het publieke domein gerekend werden en dat 'iedereen' er daarom op 
mocht varen. Hieraan werd in de literatuur gewoonlijk de uitleg gegeven dat grote 
rivieren tot het gemeenschappelijk erfgoed van alle volken zouden behoren en de 
riviervaart overal aan alle volken zou vrijstaan.111 Voor deze opvatting bestaat 
geen goede grond. Vrije riviervaart kon de natuurlijke toestand zijn in onbewoon-
de gebieden. Waar mensen in de buurt verbleven, kon, ook in de Romeinse Tijd, 
rechtsmacht en soevereiniteit (imperium) of eigendom en bezit (dominium) over 
rivieren worden uitgeoefend. Het Romeinse recht maakte duidelijk onderscheid 
tussen zaken die van alle mensen gemeenschappelijk waren (volgens het ius natu-
rale) en publieke zaken (volgens het ius civile of ius gentium). Als zaken publiek of 
                                                                  
107 Honden handelen volgens het klassieke natuurrecht wanneer ze onbeheerd aangetroffen etenswa-
ren ('van niemand, dus vrij beschikbaar') van de tafel grissen. Ze overtreden daarmee hoogstens het 
(aangeleerde) civiele huisrecht, dat zegt dat ze alleen voer uit hun voerbak en toegestopte brokjes 
mogen hebben. 
108 Volkenrecht vooronderstelt wederzijdse overeenstemming over de regels tussen min of meer ge-
lijkwaardige partijen. Het ius fetiale uit de begintijd van het Romeinse Rijk, dat o.a. het sluiten van 
verdragen regelde, was intern Romeins recht. Het ius gentium ontwikkelde zich vooreerst niet tot een 
publiekrecht omdat Rome universele aspiraties kreeg en geen gelijkwaardige partners meer had. Eyf-
finger, Compendium volkenrechtsgeschiedenis, p. 14-19. 
109 Lesaffer, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, p. 79-80. 
110 Du Preez Louw, The concept 'ius gentium', p. 20-43, benadrukte het subjectieve karakter van het 
Romeinse ius gentium, dat volgens Romeinse juristen 'van alle volken' was. De abstracte natuurlijke 
rede zou hoogstens een filosofisch ornament en rechtvaardiging achteraf, maar nooit echt de bron van 
dit recht zijn. Het ius gentium ontstond in de praktijk uit de macht van de Romeinse staat (materieel, 
inductief), terwijl het in de Middeleeuwen zou worden afgeleid uit rechtsnormen (formeel, deductief). 
Grotius zou beide benaderingen samenbrengen en voor een goede synthese zorgen. Zie hierna hfdst. 4. 
111 Zie bijv. De Decker, Europees internationaal rivierenrecht, p. 371-372, die geen duidelijk onderscheid 
maakte tussen 'het Romeinse 'ius naturale' en 'ius gentium'. Met zijn stelling dat het Romeinse recht 
impliciet de (internationale) vrijheid van riviervaart inhield, kan ik het daarom niet eens zijn. 
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openbaar genoemd werden, ook volgens het ius gentium, waren ze openbaar voor 
een welbepaalde gemeenschap, gewoonlijk de Romeinse burgers of de inwoners 
van het Romeinse Rijk. 'Allen', 'een ieder' of 'iedereen' sloeg in dit geval op alle 
mensen van die gemeenschap. Vreemdelingen van buiten het Rijk, niet-Romeinen 
en niet-inwoners, konden er geen rechten aan ontlenen.112 Oorspronkelijk betrof 
het publieke rechten van afzonderlijke stammen en volken. Later ging het steeds 
meer om het Romeinse Rijk als geheel en, elk afzonderlijk, de overblijvende vrije 
volken van de grensgebieden. 

1.9 De praktijk van rivierbeheer en rivierscheepvaart in het 
Romeinse Rijk 

De juridische literatuur zegt weinig over de werkelijke gang van zaken bij de ri-
vierscheepvaart in de Romeinse Tijd. Met name bleef onduidelijk op wie de ver-
keersvrijheid precies van toepassing was en welke rechten niet-Romeinse inwo-
ners van het Rijk hadden. Enige gegevens hierover vinden we in de literatuur over 
handel, scheepvaart en waterwerken in het Romeinse Rijk, vooral die in Gallië en 
Brittanië. We stellen op de eerste plaats vast dat de privaatrechtelijke normen uit 
het Corpus iuris civilis geen vertaling vonden in de internationale rechtsorde van 
die tijd. Terwijl het Romeinse particulieren verboden was een rivier te verleggen, 
haar stroomregime te veranderen of iets aan te passen waardoor de doorgang voor 
vaartuigen zou verslechteren, hield het Romeins bestuur in de grensstreken nau-
welijks rekening met de belangen van de buurvolken. In sommige gevallen kon 
men dat zien als een uitvloeisel van de oorlog, maar gewoonlijk optimaliseerde het 
Rijk vooral zijn eigen belang. Recht was datgene wat goed was voor Rome. Bij 
grensrivieren, zoals de Rijn, controleerden de Romeinen de hele stroom en een 
strook land aan de overzijde.113 De vrijheid van scheepvaart op openbare rivieren 
gold slechts in uitzonderingssituaties voor niet-ingezetenen. Er zijn geen aanwij-
zingen dat vreemdelingen van buiten het Rijk, anders dan als piraten, invallers en 
veroveraars, de Romeinse wateren hebben kunnen bevaren. De handel met hen 

                                                                  
112 Slechts enkele auteurs wezen hierop: 'Über die Zulassung aller Fremden zu diesem usus publicus 
sagen diese Sätze gar nichts aus, so häufig auch das römische Recht im Sinne eines Naturrechts als die 
bedeutungsvollste Rechtsquelle der allgemeinen Schiffahrtsfreiheit gepriesen wurde. Am usus publicus 
konnte nur teilnehmen, wer das römische Bürgerrecht besaß.' [Over de toelating van alle vreemdelin-
gen tot dit openbaar gebruik zeggen deze zinnen niets, hoe vaak ook het Romeinse recht in de zin van 
een natuurrecht als de belangrijkste rechtsbron van de algemene vrijheid van scheepvaart geprezen 
werd. Aan het openbaar gebruik kon enkel deelnemen wie het Romeinse burgerrecht bezat.] Gönnen-
wein, Die Freiheit der Flußschiffahrt, p. 13-14. Triepel, Internationale Wasserläufe: Kritische Betrachtun-
gen, p. 25. Vrij, Nederlands rol in het recht der internationale rivieren, een verweerschrift, p. 13. 
113 Een goed voorbeeld was de kwestie van de Friezen onder Verritus en Malorix, en later de landloze 
Ampsivariërs, die zich vergeefs in de ontvolkte bufferzone aan de rechterzijde van de Rijn probeerden 
te vestigen. Ze beriepen zich daarbij op het natuurrecht, 'dat al wat braak lag van iedereen was'. De 
Romeinse provinciegouverneur Dubius Avitus wees de Ampsivariërs af met het argument dat men zich 
moest schikken naar de wil van de sterkste partij. Door de goden was nu eenmaal beschikt dat de Ro-
meinen konden uitmaken wat zij gaven en wat zij namen, en zij (de Romeinen) duldden geen andere 
rechters dan zichzelf. Tacitus, Annales, XIII, 54-56. Schmidt, Die Westgermanen, p. 74-75. 
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vond aan de grenzen plaats door Romeinse en provinciale (meest 'Syrische', Jood-
se, Rijnlandse en Gallische) kooplieden. Sommigen van hen drongen op eigen risico 
in de buitengebieden door.114 Onvoorzichtige reizigers aan vreemde oevers en 
kusten, zonder plaatselijke beschermers of militaire dekking, konden worden ver-
moord of opgepakt en als slaaf gehouden of verkocht.115 Vanaf het eind van de 1e 
eeuw vonden Romeinse en geromaniseerde kooplieden via het Flevomeer hun weg 
naar de toen relatief veilige noordelijke Noordzeekust. In de 2e en het begin van de 
3e eeuw waagden ze zich zelfs tot in de Oostzee.116 Verbreiding van (zee)roverij 
maakte er daarna vrijwel een eind aan. Het belagen van handelaars werd door de 
slachtoffers als misdadig voorgesteld. Eigenlijk maakte het alleen duidelijk dat, 
toen de militaire macht van de Romeinen wegviel, de kust- en rivierscheepvaart 
buiten het Rijk voor hen niet meer vrij was. Alleen wie bescherming en goede con-
tacten in het buitenland had, kon zich er nog op de wateren wagen. 

Gallië was gezegend met een uitgebreid en welgelegen net van waterwegen. Enkele 
grote rivieren, met name de Rhône, de Saône, de Garonne, de Loire en de Seine 
vormden daarvan de hoofdassen. De uiterste punten, vanwaaraf ze niet meer be-
vaarbaar waren, lagen niet ver van elkaar en waren onderling verbonden door 
landwegen. Via de Moezel, de Maas en de Schelde was dit verkeersnet verbonden 
met de Rijn en de Noordzee. Al voor Caesar Gallië veroverde, was er op deze rivie-
ren interregionaal handelsverkeer. Met de komst van de Romeinen nam dat nog 
belangrijk toe. Granen, wijn, olie, steen, hout en andere bouwmaterialen werden 
over grote afstanden vervoerd.117 De rivierscheepvaart was voor een belangrijk 
deel in handen van corpora of collegia, verenigingen van nautae, reders en schip-
pers.118 Deze organiseerden de vaart op meestal één rivier, soms ook op een zijri-
vier of op het aansluitende landtraject. Ze hadden centrale kantoren, scholae of 
stationes, met bestuur en administratie en onderhielden gezamenlijke voorzienin-
gen zoals aanlegkaden en havens. Voor de zeevaart, vanuit enkele grote havens aan 
de kust, sloten de navicularii (marini) zich op soortgelijke wijze aaneen. Daarnaast 
voerden maatschappen en individuele en familiebedrijven geheel zelfstandig 

                                                                  
114 Over de internationale handel en de strikte controle op de bewegingen van vreemdelingen in kust- 
en grensplaatsen van het Romeinse en het Byzantijnse Rijk zie Middleton, "Early medieval port 
customs, tolls and controls on foreign trade", p. 316-319. Planitz, Die deutsche Stadt im Mittelalter: Von 
der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen, p. 21-23.  
115 Romeinse kooplieden die in 25 v.C. handel probeerden te drijven op Germaans gebied werden ge-
vangen genomen en gedood. Later in Augustus' tijd hadden de Germaanse Sugambren een handelsver-
drag met Rome. Ze verbraken dat in 17 v.C. en kruisigden de Romeinse handelaars die hen bezochten. 
Cassius Dio, Romaïkè historia, LIII, 26, resp. LIV, 20, vertaling De Vries, Augustus: Keizer van Rome, p. 
131 resp. 156. In 83 n.C. strandde een aantal Usipetiërs op de Oost-Friese kust en werd daar door 
'Sueben en Friezen' gevangen genomen en als slaaf verkocht. Tacitus, De vita et moribus Julii Agricolae, 
28, vertaling Hunink, Het leven van Agricola, p. 42-43. Byvanck, Nederland in den Romeinschen Tijd, dl. 1, 
p. 80, 83 
116 Byvanck, Nederland in den Romeinschen Tijd, dl. 1, p. 284 en dl. 2, p. 549-550. 
117 Rombaut, Julius Caesar in België, p. 75-80. Pounds, An historical geography of Europe 450 B.C.-A.D. 
1330, p. 158. 
118 Bonnard, La navigation intérieure de la Gaule à l'époque gallo-romaine, p. 161-216. De Izarra, 
Hommes et fleuves en Gaule romain, p. 173-181. Deman, "Réflexions sur la navigation fluviale dans 
l'antiquité romaine". Rüger, "Italy and the provinces: Germany", p. 529. 
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scheepvaartdiensten uit. Soortgelijke schipperscorporaties waren er in andere 
Rijksdelen, zoals Italië, Germanië, Helvetië en de Donaustreek. Elk had zijn eigen 
werkgebied en trajecten. Die kenden en beheersten ze goed en ze bezaten daar-
voor de geschikte vaartuigen en hulpmiddelen. Ook de handelaren, negotiatores, 
vaak gespecialiseerd in een bepaald product, waren op veel plaatsen in corporaties 
verenigd. In sommige gevallen was er sprake van een collegium peregrinorum, 
zoals in Forum Hadriani (Voorburg-Arentsburg) en Calleva Atrebatum (Silchester). 
Dit waren geen verenigingen van niet-Romeinse vreemdelingen, maar steunpunten 
van 'Romeinse' (meest Gallische) schippers en handelaren buiten hun thuisbasis in 
eigen stad of provincie.119 Uit archeologische vondsten en vermeldingen bij Ro-
meinse schrijvers blijkt dat de corporaties hun bloeitijd hadden in de 2e en 3e 
eeuw. Sommige stamden al uit de voor-Romeinse Keltische Tijd; enkele overleef-
den de vroege Middeleeuwen en gingen over in een systeem van schippersgilden. 
Het Romeinse leger en het Romeins bestuur gebruikten de schipperscorporaties 
zoveel mogelijk voor de eigen doelen. Hun schepen werden gevorderd wanneer 
dat voor militaire acties nodig was en ze werden ingeschakeld in het systeem van 
de publieke voedselvoorziening en -bedeling (cura annonae) van Rome. Hoe de 
taakverdeling was bij het beheer en onderhoud van de rivieren is niet precies be-
kend. Wel is duidelijk dat grote waterbouwkundige werken, zoals de aanleg van 
dammen en kanalen, het werk van het leger was. Op den duur, zeker vanaf de 4e 
eeuw, verloren de corporaties hun zelfstandigheid en werd het vervoer voor de 
staat zelfs een erfelijke verplichting van de schippersfamilies.120 Hoewel er waar-
schijnlijk nog geen sprake was van formeel alleenrecht, legden de pre-Romeinse en 
Romeinse corporaties wel de basis voor latere scheepvaartmonopolies. 

Het bestuur van het Romeinse Rijk had voor zijn veroveringen en instandhouding 
veel geld nodig. Dat werd met verschillende soorten belastingen (vectigalia) gehaald 
waar het te vinden was.121 Door de eeuwen heen bepaalde de doeltreffendheid van 
het belastingsysteem in belangrijke mate het overleven van een regime.122 De directe 
belastingen (tributa) in de provincies, meestal onregelmatig en naar behoefte, wer-
den in de begintijd verpacht aan de meestbiedende, vaak aan gespecialiseerde maat-
schappen, de societates publicanorum. Omdat het willekeur in de hand werkte, en 
daarmee onrust, werd dit systeem onder keizer Augustus verbeterd door het uitvoe-
ren van een census (volkstelling en schatting eigendommen). Ook werd meer gebruik 
gemaakt van bezoldigde belastingontvangers. Daarnaast werden indirecte rijksbelas-
tingen (vectigalia in engere zin) geheven op handel en verkeer. Belasting op het ver-
voer van goederen, samengevat als portorium, kon verschillende vormen aanne-

                                                                  
119 Hassall, "Britain and the Rhine provinces: Epigraphic evidence for Roman trade", p. 45. 
120 De Izarra, Hommes et fleuves en Gaule romaine, p. 181-184. 
121 Lintott, Imperium Romanum: Politics and administration, p. 70-96. De Laet, Portorium, p. 45-53. 
122 De senaat verhinderde de afschaffing door keizer Nero van de impopulaire indirecte belastingen. Ze 
maakte duidelijk dat vermindering van inkomsten zou leiden tot ontbinding van het Rijk. Niet de belas-
tingen zelf, maar de door de ontvangers eigenmachtig ingestelde extra heffingen werden toen afge-
schaft. Tacitus, Annales, XIII, 50-51, vertaling Meijer, Jaarboeken, p. 393. De Laet, Portorium, p. 120-121.  
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men.123 Aan de grenzen van het Rijk en op verschillende plaatsen in het binnenland 
moesten in-, uit- of doorvoerrechten worden betaald. De bescherming van de doua-
nelinie was verbonden aan het militaire opperbevel over het grensgebied. De leiding 
daarvan lag bij een praefectus.124 De Romeinen bouwden voort op een oude traditie 
van douanerechten, van Grieken, Babyloniërs, Egyptenaren en anderen.125 De Ro-
meinse douanerechten dienden vooral de schatkist; hun rol bij de bescherming van 
de eigen nijverheid was gering. Binnen Gallië werd het quadragesima galliarum ge-
heven, een doorvoerrecht van 2½% van de waarde van de goederen. Een hoger ta-
rief gold waarschijnlijk aan de Atlantische en de Noordzeekust (vóór de verovering 
van Brittannië) en aan de Rijn toen die de grens vormde. Aan andere buitengrenzen 
beliep het recht meestal 5%, tot 25% aan de oostgrens in Klein-Azië.126 De inge-
klaarde vracht werd met gezegelde loodjes gemerkt, waarvan er grote aantallen in 
en langs de waterwegen zijn teruggevonden. Op meerdere etappepunten was men 
vaarbelasting verschuldigd. Ook werd er op veel plaatsen aan waterwegen en in 
havens gewestelijke en lokale tol geheven. In ruil voor de heffingen werd soms enige 
bescherming geboden of onderhoud van de vaarweg. Verschillende tollen stamden 
van voor de Romeinse Tijd en werden van oudsher verpacht. Krijgsheren misbruik-
ten soms hun macht door met goedkoop verworven pachtrechten grote winsten te 
maken.127 De Romeinen pasten de bestaande tolstelsels waar mogelijk aan en ge-
bruikten ze voor hun eigen noden. Ook op de Rijn, de Maas en de Schelde werd de 
scheepvaart belast.128 De heffingen waren gebonden aan reglementen die naar plaats 
en tijd verschilden, met specifieke tarieven, uitzonderingen en vrijstellingen. Dit 
systeem van douane- en tolheffing overleefde de Romeinse Tijd en zou in de eeuwen 
daarna nog sterk worden uitgebreid. 

Het publiek gebruik van de waterwegen door de eigen ingezetenen wordt wel toe-
geschreven aan het Romeins gevoel voor recht en billijkheid. Aannemelijker is het 
dat het voortkwam uit praktische ondervinding en werd bevestigd door de natuur-
lijke rede. Wanneer alle eigenaren van oeverterreinen eigendomsrechten op een 
stuk rivier zouden laten gelden en daar eigen regels konden stellen, zou dat tot 

                                                                  
123 De Laet, Portorium. Lintott, Imperium Romanum: Politics and administration, p. 83-85. Bonnard, La 
navigation intérieure de la Gaule à l'époque gallo-romaine, p. 29-33. De Izarra, Hommes et fleuves en 
Gaule romaine, p. 209-211. 
124 Bijv. de praefecti ripae Rheni, Danuvii en Euphratis aan de riviergrenzen, of die aan de Muur van 
Hadrianus. De Laet, Portorium, p. 135. Rüger, Germania inferior, p. 28-29. 
125 De oorsprong van de douanerechten (in Homerische tijden) zou liggen bij min of meer 'vrijwillige' 
geschenken (niet als percentage van de waarde van de goederen) van vreemde kooplieden aan de 
machthebber van het land waar ze hun waren wilden verkopen. In ruil daarvoor verwachtten ze toe-
gang en bescherming. De Laet, Portorium, p. 52-53. De betrekkelijke rechteloosheid van vreemdelingen 
zal zeker meegespeeld hebben. 
126 De Laet, Portorium, p. 127-144, 242-245, 271, 333. 
127 Caesar, De bello Gallico, I, 18, vertaling Hunink, Oorlog in Gallië, p. 22. 
128 Zie bijv. Tacitus, Historiae, IV, 65, over Romeinse tol, handelsheffingen en controles op de Rijn bij 
Keulen, die gehaat waren bij de Germanen van de overzijde. De Laet, Portorium, p. 130-144, vermeldde 
e.e.a. over de Rijn maar bij gebrek aan specifieke bronnen weinig over de Maas en de Schelde. Er zijn 
geen redenen om aan te nemen dat de douane daar anders georganiseerd was. Domburg komt zeker in 
aanmerking als een van de stations voor het portorium aan de Noordzeekust. Verkerk, "Het tolsysteem 
in het mondingsgebied van Rijn, Maas en Schelde tot de elfde eeuw", p. 46-47. 
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chaos leiden. Scheepvaart zou er door willekeurige tollen en gebrek aan coördina-
tie vrijwel onmogelijk worden. Daarmee was niemand gediend. De rationele oplos-
sing in staatsverband was de publieke rivier, gemeenschappelijk bezit van de be-
trokken burgers en andere ingezetenen, waarbij de overheid de nodige regels stel-
de en diensten verleende. Uitbreiding van dit recht tot de gemeenschap van alle 
volken was daarvoor niet nodig en zou praktische problemen stellen in verband 
met de veiligheid, regelgeving en financiering. Voor de Romeinen, sterk gericht op 
het belang van het eigen Rijk en de eigen burgers en ingezetenen, was dat door-
slaggevend. Alleen wanneer er een noodzaak van uitwisseling was, kon toelating 
van vreemde schepen worden overwogen. Zover bekend deed die situatie zich in 
de bloeitijd van het Romeinse Rijk niet of nauwelijks voor. Omdat elk volk dezelfde 
afweging maakte en bij benadering hetzelfde handelde, werd het publiek bezit en 
gebruik van rivieren tot het ius gentium gerekend. 

1.10 Besluit 

***  Ruime grenzen van de Romeinse grensprovincie Neder-Germanië  *** 

De in de laatste tijd vergaarde en gecombineerde archeologische en bodemkundige 
kennis van het Rivierenland en de Delta in Nederland heeft geleid tot betere inzich-
ten in de Romeinse geschiedenis van dit land. Deze inzichten dringen pas geleide-
lijk door in de algemene literatuur over deze periode. Kaarten van de fysieke toe-
stand en de volkenkundige en bestuurlijke indeling van de Nederlanden in de Ro-
meinse Tijd moeten met de nodige terughoudendheid beoordeeld en gebruikt 
worden. Het is aannemelijk dat het westelijk deel van de versterkte grensprovincie 
Neder-Germanië (Germania Inferior) de gehele delta van Rijn, Maas en Schelde in 
ruime zin omvatte. Aan de noordzijde behoorden hiertoe aanvankelijk ook de uit-
lopers van de Rijn – de Vecht, het Oer-IJ, het Flevomeer en het Vlie – steeds met 
beide oevers. Aan de zuidkant lag de grens waarschijnlijk, vergelijkbaar met het 
grensverloop langs de Maas, op de hogere gronden ten oosten en ten zuiden van de 
'delta van de Schelde' in ruime zin. Aan de kust reikte het toezicht van de Romeinse 
Rijnvloot (Classis Germanica Pia Fidelis) dan tot voorbij het latere Zwin. 

***  Ligging van het kanaal en de dam van Drusus  *** 

Rekening houdend met de jongste archeologische en bodemkundige inzichten, en 
met de eisen van de waterbouwkunst, is het waarschijnlijk dat de waterwerken die 
de Romeinse bevelhebber Drusus in het Nederrijngebied liet aanleggen een andere 
opzet hadden en anders uitgevoerd werden dan gewoonlijk werd aangenomen. Het 
kanaal en de dam van Drusus kunnen niet in zeer korte tijd in de nazomer van 12 
v.C. zijn voltooid. Drusus kan daarom zijn eigen kanaal niet gebruikt hebben voor 
zijn tocht naar de noordkust. Het meest aannemelijk is een stapsgewijze ontwikke-
ling in de loop van enkele jaren. De eerste tocht zal een verkenning geweest zijn, 
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via de Vecht en het Flevomeer naar het Noorden. Daarbij zal ook de behoefte ge-
bleken zijn aan een andere toegangsroute, in het grote Rijnoevergebied tussen de 
Vecht en de Lippe. Het kanaal van Drusus is naar alle waarschijnlijkheid de gegra-
ven bovenloop van de Gelderse IJssel, van de Rijn naar de Oude IJssel. De gevolgen 
ervan waren moeilijk te voorspellen. Het zal moeilijk zijn geweest er steeds vol-
doende diepgang te verzekeren. Vervolgens moet het plan zijn opgekomen, door 
middel van een dam in de Waal meer water naar de Nederrijn en de IJssel te stu-
ren. Het meest doelmatig was een gesloten dam in de hoofdgeul van de Waal, op 
enige kilometers benedenstrooms van het splitsingspunt van Waal en Nederrijn. 
Daarvoor komt de plek in De Bijland bij Herwen in aanmerking, waar in 1938 een 
steenmassa en resten van een fort zijn aangetroffen. Deze plaats werd tot nu toe 
uitgesloten omdat ze niet bij het oude splitsingspunt lag. De dam kon daar worden 
opgenomen in het wegenstelsel en de verdedigingslinie van de Rijn. Hij sloot het 
zwakke punt van de bovenmond van de Waal af en bood gelegenheid voor een 
ruime natuurlijke haven, dicht bij de legerplaatsen van Nijmegen. Aansluitend aan 
de dam waren over een zekere afstand dijken nodig om lage plekken in de oever-
wallen te sluiten en het water zoveel mogelijk op de Rijn te houden. De dam ver-
dween nog voor het eind van de Romeinse Tijd en ook het kanaal lijkt tijdelijk ver-
land te zijn geweest. Onder andere omstandigheden en met andere doelstellingen 
werden ook in de 17e, 19e en 20e eeuw door de machthebbers in de Zuidelijke Ne-
derlanden pogingen ondernomen om de Rijn, of toch ten minste een belangrijk 
deel van het Rijnverkeer, in een andere voor hen gunstigere richting te leiden. 

***  Het kanaal van Corbulo als eerste Schelde-Rijnverbinding  *** 

Het kanaal van Corbulo is de afgelopen decennia door archeologisch onderzoek in 
het terrein teruggevonden als een deels gegraven vaarweg tussen de oude Rijn-
mond bij Katwijk en het Helinium ter hoogte van de Nieuwe Waterweg. Het was 
meer dan een werkverschaffingsproject. Het vormde een veilige want binnengaat-
se verbinding tussen de doorgaande hoofdvaarweg van de Rijn en de delta's van de 
Maas en de Schelde, op de weg naar de kusten van Gallië en Brittannië. Het is niet 
onaannemelijk dat het kanaal van Corbulo vanuit het Helinium door het Zeeuwse 
veenland werd verlengd tot in de (Ooster)Schelde. Daarbij kan gebruik gemaakt 
zijn van bestaande kreken, die door gerichte veenafgravingen werden verbonden. 
Dat zou bijgedragen kunnen hebben aan de kortstondige ontwikkeling van Dom-
burg en enkele andere kleine pleisterplaatsen in de buurt van de Scheldemond. 
Vanwege de kleine schaal en de korte duur – vanaf de 3e eeuw verspoelden grote 
delen van het veen – kan daar weinig of niets van terug te vinden zijn. Het betekent 
niet dat Schelde in de Romeinse Tijd een noordelijke tak had die haar verbond met 
het Helinium. Die zou sporen moeten hebben nalaten, en die zijn niet aangetroffen. 
De gracht van Corbulo was in elk geval een eerste gedeeltelijke Schelde-
Rijnverbinding, een waterweg die door de eeuwen heen een grote rol bleef spelen 
bij de internationale betrekkingen in het Deltagebied. 



HOOFDSTUK 1 

74 

***  Beperkte vrije rivierscheepvaart in het Romeinse Rijk  *** 

Voor de rivieren van het Romeinse Rijk gold het Romeinse recht, zoals we dat ken-
nen uit de rechtsverzameling van het Corpus iuris civilis. In de literatuur treft men 
veelvuldig de opvatting aan dat volgens dit recht de scheepvaart op de grote per-
manente rivieren van het Rijk aan alle mensen van alle volken vrij zou staan. Dit is, 
zeker voor wat de Romeinse Tijd betreft, een ontoelaatbare vervorming van de 
letter en de geest van het Romeinse recht. Het misverstand heeft een tweeledige 
oorzaak. Op de eerste plaats werd 'het water', dat volgens het (Romeinse) natuur-
recht in kleine hoeveelheden een 'onuitputtelijke' bron is voor ieders gebruik, 
verward met 'de wateren' die gebruikt worden voor scheepvaart. Ten tweede wa-
ren de grote permanente rivieren volgens de Romeinse lezing van het ius gentium 
(het recht van alle volkeren) wel openbaar, dus publiek eigendom, maar gold dat 
eigendomsrecht alleen voor de eigen gemeenschap. Het recht op vrije vaart kwam 
dus enkel aan schippers van het eigen volk toe. Ook het verbod om het stroomre-
gime van een openbare rivier te veranderen, een rivier te verleggen of de scheep-
vaart onmogelijk te maken, was een regel uit het privaatrecht die geen vertaling 
vond in het recht tussen de volkeren. De praktijk van de scheepvaart ten tijde van 
het Romeinse Rijk was in overeenstemming met die theorie. De vaart op de wate-
ren van het Rijk, met inbegrip van alle grenswateren, was voorbehouden aan de 
eigen ingezetenen. Schippers van buiten het Rijk mochten de Romeinse wateren 
niet bevaren. Omgekeerd konden Romeinse en andere schippers uit het Rijk de 
vreemde wateren daarbuiten alleen vrij en veilig bevaren wanneer dat met het 
betreffende volk bij verdrag was overeengekomen, of wanneer dat daar vanwege 
de Romeinse macht werd gedoogd. De scheepvaart binnen het Rijk was ook voor 
de eigen ingezetenen aan beperkingen onderhevig. Regionale schipperscorporaties 
oefenden een bijna-alleenrecht op bepaalde trajecten uit. Dat stond de vrije handel 
van kooplieden, die hier en daar gebruik maakten van het plaatselijke vervoers-
aanbod, in beginsel niet in de weg. Een andere beperking vormden de in- en door-
voerrechten, de tollen en de andere vaarlasten die aan de grenzen en op veel pun-
ten aan de vaarweg verschuldigd waren. Ze hielpen mee het Romeinse leger en de 
marine te bekostigen en waren een belangrijke factor bij het bestendigen van de 
Romeinse macht. De organisatie en de regulering van de scheepvaart in de Ro-
meinse Tijd verschilden daarmee niet wezenlijk van die in andere rijken in de 
Oudheid en die in de vroege Middeleeuwen. 
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Hoofdstuk  
Ontstaan, bloei en verdeling van Frisia, 5e-12e eeuw 

HOOFDSTUK 2  
ONTSTAAN, BLOEI EN VERDELING VAN 
FRISIA, 5e-12e EEUW 

2.1 Inleiding: Zuidwest-Frisia als grensgebied 

De geschreven geschiedenis van de Nederlanden in de vroege Middeleeuwen is 
voornamelijk die van de Franken. De invloed van de 'Friezen' uit de kuststrook op de 
staatkundige en culturele ontwikkelingen is zeker niet onbekend, maar werd nog 
niet voor alle deelgebieden en aspecten grondig onderzocht. Het 'Frisia project' 
waarin sinds 1995 de archeologieafdelingen van de universiteiten van Amsterdam 
en van Groningen en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB, 
thans Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) samenwerkten, heeft dit onderzoek 
gestimuleerd en voorzien van een meer systematische grondslag. Het heeft geleid tot 
een aantal proefschriften en andere studies over 'Friese' onderwerpen waarover nog 
weinig gepubliceerd was.1 Het gebied van het huidige Zeeland, dat tot het oorspron-
kelijke Frisia gerekend werd maar waarvan de 'Friese' inslag minder duidelijk was, 
bleef daarbij relatief onderbelicht. In het bijzonder werd het ontstaan en de ontwik-
keling van de landsgrens in de Delta (tussen 'Friezen' en Franken, 'Oost' en 'West' of 
'Noord' en 'Zuid', later Vlaanderen en Holland-Zeeland) vooral bekeken vanuit de 
latere toestand. Bij gebrek aan duidelijke bronnen en uit bewondering voor latere 
machthebbers en verwezenlijkingen, werd vaak een op het eerste oog passend of een 
gekleurd beeld geschetst. We zullen hier proberen aan te tonen dat de verschillende 
bronnen, met al hun beperkingen, de mogelijkheid van andere grenzen en andere 
ontwikkelingen toelaten dan die welke gewoonlijk worden aangenomen. Uitgangs-
punt daarbij is het 'Friese' Rijk dat na het vertrek van de Romeinen in het kustgebied 
is ontstaan en dat na zijn verovering door de Franken nog als deelrijk en in andere 
vormen heeft voortbestaan. De verschillende grensgouwen tussen Gent en Brugge 
worden daarbij afzonderlijk behandeld. 
                                                                    
1 Projectbeschrijving: Heidinga, Frisia in the first millennium: An outline. Proefschriften o.a.: Dijkstra, 
Rondom de mondingen van Rijn & Maas: Landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland; 
Gerrets, Op de grens van land en water: Dynamiek van landschap en samenleving in Frisia gedurende de 
Romeinse tijd en de Volksverhuizingstijd; Knol, De Noordnederlandse kustlanden in de Vroege Middeleeu-
wen; Henstra, The Evolution of the Money Standard in Medieval Frisia. 
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We volgen de grenskwesties in de Delta in de periode van de opvolgende delingen 
en samenvoegingen van het Frankische Rijk tussen ongeveer 843 en 925. Een kri-
tisch overzicht van onderzoek en meningen daarover wordt vergeleken met de 
bevindingen inzake de zuidgrens van 'Zeeuws Friesland'. De invloed van Noor-
mannen en vikingen2 op de organisatie, het bestuur en de grensvorming in het 
Deltagebied krijgt bijzondere aandacht. Deze analyse wordt getoetst aan wat be-
kend is van de vroegste ontwikkeling van het vorstendom Vlaanderen in een ge-
bied waar Noormannen en vikingen, Frankrijk en het Duitse Rijk afwisselend de 
overhand hadden. Ook de rol van 'Friese' graven in het grensgebied van Zeeland en 
Vlaanderen komt daarbij aan de orde. We bezien ten slotte de mogelijke scenario's 
voor de uitbreiding van Vlaanderen in het Duitse Rijk. Voorlopig sluitstuk daarvan 
is de machtsdeling in Zeeland Bewestenschelde tussen Vlaanderen en het graaf-
schap Holland-Zeeland, één van de erfgenamen van het oude 'Friese' Rijk. Dit 
vormt het vertrekpunt voor hoofdstuk 3, waarin de aansluitende langdurige strijd 
om dit deel van Zeeland wordt beschreven. 

De grensvorming in de Delta lag aan de basis van latere problemen over toegangs-
rechten tot de grote rivieren van de aanliggende gebieden. In aansluiting op de 
beschouwingen in hoofdstuk 1 over het rivierenrecht en de praktijk van de rivier-
vaart in het Romeinse Rijk, bestuderen we de betreffende ontwikkelingen in de 
vroege Middeleeuwen. Vaarrechten waren nauw verbonden met de rechten van 
vreemdelingen in het internationale verkeer van dat tijdvak. We gaan na wat in de 
internationale langeafstandshandel in Europa beschouwd kan worden als een 
voortzetting van de Romeinse praktijk, en wat er veranderde. Daarvoor onder-
zoeken we het gewoonterecht van de verschillende volken, de handelsverdragen 
en de verordeningen van de koningen. Die verordeningen moesten de algemene 
regels van rivierenrecht en vreemdelingenrecht aanpassen aan de specifieke om-
standigheden. De bestaande studies over de vroegmiddeleeuwse handel en 
scheepvaart zijn weinig gericht op de verschillen tussen zeevaart en riviervaart en 
die tussen de eigen onderdanen van de koning en vreemdelingen. De (on)vrijheid 
van scheepvaart in de benedenloop en de bovenloop van rivieren in de vroege 
Middeleeuwen is, afgezien van de sterk ideologisch getinte beschouwingen hier-
over uit de 19e eeuw, een nog haast onongonnen terrein. 

2.2 Land en bevolking van de Delta in de vroege 
Middeleeuwen 

Vanaf de tweede helft van de 3e eeuw verbraken grootschalige invallen van Ger-
maanse stammen de betrekkelijke rust die vanaf 50 n.C. aan de Rijngrens had ge-
heerst. Vanuit het oosten drongen Ripuarische Franken op in het Rijnland, ook in 

                                                                    
2 Noormannen, in een etnische betekenis, waren de mannen uit het Noorden, uit Denemarken en Scan-
dinavië, die als kooplieden, ballingen en avonturiers naar hier kwamen. De rovers en piraten onder hen 
noemen we vikingen. Van der Tuuk, Noormannen in de Lage Landen, p. 9-10. 
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het oosten van Neder-Germanië. Vanaf 358 vestigden Salische Franken zich met 
Romeinse toestemming als bondgenoten in Toxandrië, in het noorden van Gallia 
Belgica. Ze vermengden zich met de schaarse bewoners of verdreven ze. We mer-
ken op dat de Franken niet in het westen van Neder-Germanië werden toegelaten. 
In dit Deltagebied infiltreerden groepen uit noordelijke kustgebieden. De Romei-
nen werden op den duur gedwongen hun gesloten voorwaartse verdediging, de 
linie van grensforten, op te geven. Ze werd vervangen door een open diepteverde-
diging met enkele sterke plaatsen op ruime afstand van de Rijn.3 Aan de beneden-
loop van de grote rivieren en in de noordoostelijke districten liep de invloed van 
de Romeinen sterk terug. Ze gaven grote gebieden prijs en in volgende eeuwen 
brokkelde hun centrale gezag steeds verder af. Dat werd afgewisseld door korte 
perioden van gedeeltelijk herstel. In de 5e eeuw ging het Romeinse Rijk in het Wes-
ten verloren. Franken, 'Friezen' en andere Germaanse volken namen er in veel 
landstreken de macht over.4 In het zuidelijk deel van Gallië bleef de Gallo-
Romaanse traditie een belangrijke factor in de ontwikkeling. In het Noorden be-
perkte de Romeinse invloed zich grotendeels tot de Kerk en de hogere bestuursla-
gen. De delta van Rijn, Maas en Schelde kreeg door verschillende oorzaken een heel 
ander aanzien. 

Het mondingsgebied van de Schelde heeft in historische tijden nog grote water-
staatkundige veranderingen ondergaan.5 De (Ooster)Schelde bestond al duizenden 
jaren v.C. als gewone rivier (geen zeearm) met een bescheiden estuarium. Vanaf de 
3e eeuw n.C. brak de Noordzee dit zeegat naar alle zijden open. Het kreeg uitlopers 
dwars door Zuid-Beveland en vormde het Sloe en de Zwake. Ten zuiden daarvan 
groeiden twee kleinere gaten en kreekmondingen in de strandwal uit tot diepe 
inhammen. Dat werden de latere Westerscheldemond en de Sincfal, zuidwestelijk 
van het huidige Zwin tussen Knokke en Cadzand. Deze kwamen rond de 5e eeuw 
achterwaarts samen en raakten via de Zwake en andere geulen in verbinding met 
de (Ooster)Schelde. De Sincfal werd in de vroege Middeleeuwen door stormen ook 
zuidwestwaarts in de richting van Brugge verlengd. Hij werd toen in zijn geheel 
Zwin genoemd.6 De uitspoeling van de geulen werd veroorzaakt door zandverlies 
van de kust en bevorderd door de ontwatering, oxidatie, inklinking en erosie van 
de achterliggende veengronden. Dat had deels natuurlijke oorzaken, maar kwam 
vooral door lokaal menselijk ingrijpen dat al eeuwen eerder was begonnen.7 De 

                                                                    
3 Willems, "Das Rhein-Maas-Delta als Grenzgebiet vom 3. bis zum 8. Jh.", p. 34-37. 
4 Dijkstra, Rondom de mondingen van Rijn en Maas, p. 70-75. Van Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaande-
ren: Geschiedenis van Vlaanderen 1: Van de vroegste tijden tot en met de Bourgondische tijd, p. 71-87. 
5 Vos, "Holocene geology and occupation history of the Province of Zeeland" (met veel kaarten voor 
verschillende periodes). Van Heeringen, "Kolonisatie en bewoning in het mondingsgebied van de Schel-
de in de vroege Middeleeuwen vanuit archeologisch perspectief", p. 41-44. 
6 Het (Oude) Zwin was oorspronkelijk de deels gegraven vaarweg tussen Brugge en de Sincfal bij Sluis. 
Over discussies inzake plaats en uitgestrektheid van de Sincfal, zie hierna par. 2.4. 
7 In de literatuur wordt veel gewag gemaakt van afwisselende zeespiegelrijzing en -daling (de 'Duinker-
ke' transgressie- en regressiefasen) en variërende stormvloedfrequentie. Deze theorie is inmiddels 
vrijwel verlaten. Beter onderzoek leverde er geen bewijzen voor. Er is nu meer aandacht voor andere 
natuurlijke en vooral antropogene factoren als landgebruik, ontbossing, ontwatering, afgraven van veen 
(voor brandstof en zoutwinning), dijkbouw (vanaf 10e eeuw) en militaire inundaties (vanaf 16e eeuw). 
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verlaagde bodems van Zeeland werden door lange zeearmen opengelegd en grote 
gebieden liepen vanuit inbraakgeulen onder. Op den duur bleef er – afgezien van 
de strandwallen, enkele oude zandruggen en resten van het veengebied – tot diep 
in het land slechts een waddengebied van schorren en slikken over. Aan de Vlaam-
se kust ontstond een soortgelijk onland, maar minder breed, met verschillende 
kleine kreken en de wat grotere IJzer. De Zwake, de 'Westerscheldemond' en de 
Sincfal bereikten achterwaarts ten slotte ook de Honte, een kleine veenstroom die 
oorspronkelijk naar het oosten in de Schelde stroomde. Zo ontstonden verschillen-
de nieuwe Scheldetakken, waaronder in fasen tussen 800 en 1600 de Westerschel-
de.8 De (Ooster)Schelde kwam aan de noordkant via getijdengeulen in het schor-
renland, zoals de Striene, in verbinding met de monding van Maas en Waal.9 In de 
omgeving van de Maasmond had zich al eerder dan in Zeeland, in het begin van de 
Romeinse Tijd, onder meer door ontginning van het veen een groot estuarium 
gevormd. Ten noorden daarvan, tot aan het zich uitbreidende getijdenbekken van 
het Vlie, bleven de duinenkust en de achterliggende venen in de vroege Middel-
eeuwen nog vrij goed in stand. In het gebied van de huidige provincies Friesland en 
Groningen slibden de wadden en kwelders van de kustvlakte op. De zee brak er 
wel verder door in ontgonnen landwaartse veengebieden, maar niet in de mate 
zoals in Zeeland gebeurde.10 

Het leven in de Rijn-, Maas- en Scheldedelta werd door het landverlies en het bin-
nendringende zoute of brakke water steeds moeilijker.11 Na 300 was Zeeland tot 
aan de hoge gronden, zelfs het resterende duingebied, bijna geheel ontvolkt. Ook 
het kustgebied ten noorden daarvan en het land van de Friezen, waar de invloed 
van de zee op de meeste plaatsen veel minder was, werd vanaf de 4e eeuw nauwe-
lijks meer bewoond.12 De reden voor het wegtrekken van de Friezen en andere 
kuststammen kan niet enkel bij vernatting, verzilting en overstromingen worden 
gezocht. Interne en externe politieke en sociaal-economische factoren, waaronder 
misoogsten, overbevolking, onveiligheid door piraterij en stammenstrijd, alsmede 
de aantrekkingskracht van het Romeinse Rijk, kunnen daarbij een rol hebben ge-
speeld.13 Het is niet bekend waar de kustbewoners heentrokken; er zijn slechts 
aanwijzingen voor Friese aanwezigheid in noordelijk Gallië. Pas in de 5e en 6e eeuw 
vestigden zich hier en daar nieuwe bewoners in de verlaten kustgebieden, als on-

                                                                                                                                                                      
Vos, "Holocene geology and occupation history of the Province of Zeeland", p. 34-36. Augustyn, "De 
evolutie van het duinecosysteem in Vlaanderen in de Middeleeuwen: Antropogene factoren versus 
zeespiegelrijzingstheorie". Vervloet, "Verdronken landschappen op de grens van Zeeland en Vlaande-
ren". De Boer, "Het fysisch-geografisch onderzoek en de ontstaansgeschiedenis van westelijk Zeeuws-
Vlaanderen". Tys, "De inrichting van een getijdenlandschap". Van de Ven, Leefbaar laagland, p. 33. 
Gerrets, Op de grens van land en water, p. 18. 
8 Vos, "Holocene geology and occupation history of the Province of Zeeland", p. 76. 
9 Reconstructies 600 v.C-1000 n.C.: Vos, "Holocene geology and occupation history of the Province of 
Zeeland", p. 61-70. 
10 Vos, Atlas van Nederland in het Holoceen, p. 64 
11 Polderman, Zeeland in de Vroege Middeleeuwen, p. 10-12. Vos, "Holocene geology and occupation 
history of the Province of Zeeland", p. 68. 
12 Gerrets, Op de grens van land en water, p. 150-157. 
13 Gerrets, Op de grens van land en water, p. 159-164, 188-190. 
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derdeel van een migratiestroom die de Adventus Saxonum werd genoemd. Land-
verhuizers van de noordelijke Noordzeekust kregen vaste voet aan de Gallische en 
Britse Kanaalkust; sommigen zetten zich onderweg neer in de bijna lege delta van 
Rijn, Maas en Schelde en in het oude land van de Friezen. Vanaf de 6e eeuw verbe-
terden de leefmogelijkheden in delen van de verdronken kuststrook door opslib-
bing van de getijdengeulen. Noordelijke nieuwkomers – in de literatuur aangeduid 
met Ingvaeones (Ingveonen) – waarschijnlijk vooral Angelen, Saksen, Jutten en 
Denen, mengden zich met de overgebleven Friezen en andere bewoners van de 
Delta en vormden er een volk van 'Noordzeegermanen'. Ze vestigden zich ook ten 
zuiden van de Rijn aan de kust in het huidige Zuid-Holland en Zeeland en in het 
Vlaamse waddengebied, alsmede in het Benedenrivierengebied waar zich eerder 
Franken hadden neergezet. Daarmee vulden ze het machtsvacuüm dat de Romei-
nen in westelijk Neder-Germanië hadden achtergelaten. De nieuwe bewoners 
brachten ervaring in de zeevaart mee, een traditie die de oude Friezen waarschijn-
lijk veel minder hadden gekend. Ze benutten de gunstige ligging van het schaarse 
bruikbare land en de waterwegen en legden zich mede toe op handel, scheepvaart 
en visserij.14 

2.3 De korte bloeitijd van het vrije Groot-Friese Rijk 

Onduidelijk is of de heterogene bevolking van 'Noordzeegermanen' in de kust-
strook zelf de benaming van de oorspronkelijke bevolking overnam, of dat de 
Franken hun de klassieke naam van 'Friezen' gaven toen ze steeds meer met hen te 
maken kregen.15 Het teruggrijpen naar historische namen gebeurde vaker, zoals 
door de Byzantijnen, die hun nieuwe Turkse buren ook wel 'Perzen' noemden.16 
Bronnen uit die tijd spreken van een Magna Frisia (of Fresia), 'Groot-Fries Rijk', 
van de 6e tot de 9e eeuw. De Lex Frisionum is een voorontwerp van inventaris van 
'Fries' gewoonterecht uit circa 800 dat gegolden heeft van 'de rivier de Sincfal tot 
de rivier de Wezer'.17 Ook de 13e-eeuwse schrijver Jacob van Maerlant (ca. 1235-

                                                                    
14 Kalma, Geschiedenis van Friesland, p. 78-94. Lebecq, Marchands et navigateurs frisons du haut moyen 
âge, dl. 1, p. 106-111. Willems, "Das Rhein-Maas-Delta als Grenzgebiet vom 3. bis zum 8. Jh.", p. 44-45. 
Schmidt, Die Westgermanen, herdr., p. 76-77. Zöllner, Geschichte der Franken, bis zur Mitte des sechsten 
Jahrhunderts, p. 35, 109. Blok, De Franken in Nederland, 3e dr., p. 28-30. Heidinga, Frisia in the first 
millennium, p. 13-18. Dijkstra, Rondom de mondingen van Rijn & Maas, p. 341-359. Gerrets, Op de grens 
van land en water, p. 43-48, 165-190. 
15 Lebecq, "On the use of the word 'Frisian' in the 6th-10th centuries written sources: Some interpreta-
tions". Dijkstra, Rondom de mondingen van Rijn & Maas, p. 368-369. Schneider, Auf der Suche nach dem 
verlorenen Reich: Lotharingien im 9. und 10. Jh., p. 194-199. Blok, "Holland und Westfriesland". Boeles, 
Friesland tot de elfde eeuw: Zijn vóór- en vroege geschiedenis, 2e dr., p. 207-209 e.v. De Nijs, Geschiedenis 
van Holland, dl. 1, p. 30-33. Een goede samenvatting gaf Bazelmans, "Zijn de Friezen wel Friezen?". 
Gerrets, Op de grens van land en water, p. 190. Ook de Franken waren oorspronkelijk een gevarieerd 
gezelschap van meerdere stammen. 
16 Laiou, "The Foreigner and the Stranger in 12th century Byzantium", p. 74. 
17 Bijv. 'Caeterum inter Flehum et Sincfalam fluvium pro huiusmodi causa talis est consuetudo …' [Ove-
rigens tussen het Vlie en de rivier de Sincfal is het volgende de gewoonte voor dergelijke gevallen …] 
Lex Frisionum, titel XIIII, vóór punt 3. Eckhardt, Lex Frisionum, en Die Gesetze des Karolingerreiches 714-
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ca. 1300, afkomstig uit de omgeving van Brugge) verwees enkele malen naar de 
Sincfal/Zwingrens van Frisia.18 Het rechtsgebied geeft aanwijzingen voor de lig-
ging van de buitengrens van het 'Friese' Rijk. De onderscheiding van drie deelge-
bieden, Sincfal tot Vlie, Vlie tot Lauwers en Lauwers tot Wezer, met onderling licht 
afwijkende rechtsregels, berustte waarschijnlijk op oude regionale grenzen.19 Die 
zullen zijn bevestigd bij de fasegewijze verovering van Frisia door de Frankische 
machthebbers. Bij elk van die veroveringen zal overeengekomen zijn dat de 'Frie-
zen' in principe voor hun eigen zaken hun eigen recht mochten behouden. Waar-
schijnlijk was Frisia een los-vast verbond van stammen en sibben met meerdere 
leiders, die zich in tijden van nood onder een enkele koning schaarden.20 Het 'Frie-
se' recht zal er gegolden hebben voor 'Friese' ingezetenen, maar niet noodzakelijk 
voor andere bewoners of groepen.21 Het politiek en economisch zwaartepunt van 
Frisia lag waarschijnlijk aanvankelijk in de terpenstreek van het huidige Friesland 
(Fryslân). Vanaf de 7e eeuw verschoof het naar het Rivierengebied, met Utrecht als 
bestuurscentrum, later ook zetel van een nieuw 'Fries' missiebisdom. Dorestad 
(nabij Wijk bij Duurstede) aan de Nederrijn groeide uit tot belangrijkste haven en 
handelscentrum.22 Hier kwamen de vaarroutes tussen Scandinavië, het Rijn- en 
Maasgebied, Brittanië en Frankrijk samen.23 'Friese' kooplieden vestigen zich daar 
in de belangrijkste havenssteden. Aan de Duitse Rijn vormden ze, toen dat politiek 
mogelijk werd, op veel plaatsen kolonies. 

Minder bekend is er van het zuidelijke landsdeel van Frisia dat we kennen als ma-
ritima Frisionum regione (Fries 'Zee-land', Zeeuws Friesland) of later maritimi 
loca.24 De bevolking was er 'Noordzeegermaans', van verschillende oorsprong, en 

                                                                                                                                                                      
911, beide met Duitse vertaling. Siems, Studien zur Lex Frisionum, p. 173-180. Algra, Oudfries recht 800-
1256, p. 96, 108-109. Kalma, Geschiedenis van Friesland, p. 95-102. Halbertsma, Frieslands oudheid: Het 
rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang, p. 220-221. 
18 '… tusscen der Wesere enten Zwene, dat tien tiden hiet Sincval, …', en '… tfolc dat upter zee woent al, 
tusscen der Wesere ende Sincval, dat wi Vrieselant heten bi namen.' Van Maerlant, Spiegel Historiael, III, 
VIII, xciii, uitgave Utenbroeke, dl. 3, p. 162-163. 
19 Het gebied tussen het Vlie (een belangrijke natuurlijke grens) en de Lauwers zou het oude kerngebied 
van Frisia zijn geweest. De Lauwers vormt een archeologische grens voor goud- en aardewerkvondsten. 
De Wezer was mogelijk de oude grens tussen de Oost-Friezen en de Saksen. Dijkstra, Rondom de mon-
dingen van Rijn & Maas, p. 361. Sincfal: zie hierna. 
20 Dijkstra, Rondom de mondingen van Rijn & Maas, p. 362-370. Heidinga, Frisia in the first millennium, p. 
13-15. Gerrets, Op de grens van land en water, p. 134-137, 198-199. De Boer, Graven van Holland: Mid-
deleeuwse vorsten in woord en beeld, p. 17. Ook oostelijk van de Wezer woonden Friezen, maar hun 
gebied werd pas later bij het Frankische Rijk gevoegd. 
21 Blok, De Franken in Nederland, 3e dr., p. 97. 
22 Heidinga, Frisia in the first millennium, p. 18-22. 
23 Vanuit het Noorden voer men door het Vlie, het Almere (de Zuiderzee) en de Vecht naar Dorestad. 
Vanaf de 9e eeuw was er ook Noordse handel over de IJssel naar de Rijn. In dezelfde tijd nam de Lek 
geleidelijk de functie van de Oude en Kromme Rijn over als verbinding naar zee. Naar het Zuiden was er 
een waterverbinding binnendoor via de Lek, de Zoel (een nu verdwenen zijrivier van de Linge van 
Zoelen naar Zoelmond) en de Linge naar de Waal (Tiel) en de Maas. Akkerman, "Het koopmansgilde van 
Tiel omstreeks het jaar 1000", p. 409. 
24 Halbertsma, Frieslands oudheid, p. 56. Lebecq, Marchands et navigateurs frisons du haut moyen âge, dl. 
1, p. 102-103, 112. Kalma, Geschiedenis van Friesland, p. 95. Dekker, Zuid-Beveland: De historische geo-
grafie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de middeleeuwen, p. 29. 
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had meerdere benamingen. In politieke zin waren het vrije 'Friezen'.25 Ze beheers-
ten het Zeeuwse waterland aanvankelijk zonder het intensief te koloniseren.26 
Rond 500 was het waddengebied nog dun bevolkt. De Zeeuwse 'Friezen', die niet 
alleen van de wind en het water konden leven, zullen zich vooral aan de strandwal, 
de rand van de hoge gronden en aan de benedenrivieren hebben gevestigd. Het 
eerst kwam Walichrum (Walcheren), nabij de verlaten Romeinse pleisterplaats aan 
de Scheldemond, tot ontwikkeling. Van ongeveer 550 tot 850 was het een belang-
rijk 'Fries' emporium voor streekproducten als wol, laken en zout. Met het Schelde-
gebied als achterland diende het als doorvoer- en overslaghaven voor de handel op 
Engeland en het Noorden. Ook op de rechter Schelde-oever bij Westerschouwen 
lag een 'Friese' handelshaven.27 Walcheren, Schouwen, de Maasmond, de Rijn-
mond, het centrale Rivierengebied, Kennemerland, Wieringen, Texel, Westergo en 
Oostergo worden tot de 7e/8e-eeuwse 'Friese' kerngewesten ten westen van de 
Lauwers gerekend.28 Aan de zuidrand van Frisia was Bryggja (Brugge) de 'Friese' 
voortzetting van een vroegere Romeinse aanlegplaats. Waarschijnlijk was het in 
die eerste tijd niet veel meer dan een kleine vlucht- en satelliethaven op de weg 
tussen grote tol- en stapelplaatsen als Dorestad, Quentovic en die van Groot-
Brittanië, Denemarken en Scandinavië.29 Door het opdringen van Avaren en Slaven 
in Oost-Europa werden de oude landverbindingen tussen het Oostzeegebied en de 
Middellandse Zee bemoeilijkt. De Noordzeehandel van de 'Friezen' nam daardoor 
verder toe; de Noordzee werd Mare Fresicum genoemd. De Rijn en de Maas werden 
nog belangrijker voor het noord-zuidverkeer. Zo ontstond, als vrije noordwestelij-
ke buurstaat van het grote Frankenrijk, de eerste kern van de latere zeevarende en 
handeldrijvende Nederlandse natie.30 

                                                                    
25 Dijkstra, Rondom de mondingen van Rijn & Maas, p. 361. Naast de 'Friezen', waarschijnlijk een verza-
melnaam, is er o.a. sprake van 'Sueven', ook in plaatsen hogerop de Schelde. 'Sueven', eveneens een 
verzamelnaam, waren waarschijnlijk afkomstig van de Noord-Duitse of Deense kust en verspreidden 
zich naar verschillende delen van West-Europa, tot in Spanje toe. Schmidt, Die Westgermanen, herdr., p. 
128-344, in het bijzonder 332-334. De 'Sueven' lijken de naamgevers van de Zeeuwen. 
26 Blok, De Franken in Nederland, 3e dr., p. 38, en "Plaatsnamen in Westfriesland", p. 16-17. Blok relati-
veerde de 'Friese' identiteit van het zuidelijk kustgebied. Voor de Franken maakte het weinig uit. Het 
gebied zal voor zijn vrije overleven, militair en politiek met het verwante noordelijk Frisia verbonden 
zijn geweest, tot het schatplichtig aan de Franken werd. 
27 '… villa Scaltheim, quae juxta ostium Scaldis fluminis in maritima Frisionum regione posita est …'. 
Waitz, "Einhard, Translatio SS Marcellini et Petri", boek 4, cap. 12, p. 261. Lebecq, Marchands et naviga-
teurs frisons du haut moyen âge, dl. 1, p. 142-144. Blok, De Franken in Nederland, 3e dr., p. 30-33. Pol-
derman, Zeeland in de Vroege Middeleeuwen, p. 13-24. Henderikx, "De ringwalburgen in het mondings-
gebied van de Schelde in historisch perspectief", p. 76-78. 
28 Gerrets, Op de grens van land en water, p. 3, afbeelding 1.2. 
29 De naam Brugge zou afgeleid zijn van het Oudnoorse of Oudnoordgermaanse Bryggja (aanlegplaats). 
Häpke, Brügges Entwicklung zum mittelalterlichen Weltmarkt, p. 6-8. Ryckaert, Brugge: De geschiedenis 
van een Europese stad, p. 15, en "Les origines et l'histoire ancienne de Bruges", p. 122-125. Verkerk, "Het 
tolsysteem in het mondingsgebied van Rijn, Maas en Schelde tot de elfde eeuw". Belgische auteurs 
spreken van 'Scandinavische' contacten of bewoners. Het ligt m.i. meer voor de hand ze, net als in Ne-
derland, 'Friezen' of 'Noordzeegermanen' te noemen. 
30 Verhulst, The Carolingian economy, p. 109-111. Lebecq, "The Frisian trade in the Dark Ages, a Frisian 
or a Frankish/Frisian trade?". Blok, De Franken in Nederland, 3e dr., p. 28-30. Van der Tuuk, Noorman-
nen in de Lage Landen: Handelaren, huurlingen en heersers, p. 57-70. 
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De 'Friezen' beheersten de benedenloop van Rijn, Maas en Schelde en daarmee 
belangrijke verkeersroutes van Frankische hoofdsteden, zoals Keulen, Maastricht 
en Doornik. Men mag aannemen dat ze een vervoersmonopolie hadden op de be-
nedenrivieren en dat ze er, in navolging van de Romeinen, tol hieven. Voor de 
Frankische machthebbers – die zich zagen als opvolgers van de Romeinse keizers – 
was dat op den duur onduldbaar.31 Ze streefden ernaar eerst de oude Rijnlinie te 
herstellen en daarna, wat de Romeinen niet gelukt was, hun grens naar de Elbe te 
verleggen. Vanaf het begin van de 7e eeuw bewerkten ze geleidelijk de inlijving en 
kerstening van het strategisch en economisch belangrijke Friezenrijk. Daarbij 
maakten ze waarschijnlijk gebruik van de al langer bestaande banden tussen 'Frie-
se' en Frankische leidende families. De confrontatie tussen Franken en 'Friezen' in 
zuidelijk Frisia begon tijdens de regering van koning Chilperic I (ca. 535-584, uit 
het vorstengeslacht van de Merovingen), machthebber van het westelijke deelrijk 
Neustrië.32 Mogelijk is in die periode al de smalle Vlaamse kuststrook onder Fran-
kisch bestuur gebracht. Vanaf de 7e eeuw was er sprake van een pagus Flandrensis 
(Vlaanderengouw) in de streek tussen Veurne en Oudenburg, de Romeinse vesting 
ten westen van Brugge. De Vlaamse wadden met aanpalend oevergebied waren op 
de meeste plaatsen maar ongeveer 15 km breed. Fysiek en economisch was er 
geen ruimte voor zelfstandigheid.33 Deze kust kreeg een Frankisch karakter, maar 
zijn naam, enkele plaatsnamen, de streektaal en volgens sommigen sporen in het 
recht, wijzen op een 'Noordzeegermaanse' ondergrond.34 

Na een lange familie- en stammenstrijd verenigde Chlotarius II (584-ca. 629) in 
613 het Frankische Rijk onder één koningschap. Dat leidde tot een beter afgestem-
de buitenlandse politiek. Onderdeel daarvan was de beheersing van de mondings-
gebieden van Rijn, Maas en Schelde en het bezit van de stapelplaatsen en histori-
sche tollen daar. Van economisch beleid was in de Frankische landbouwstaat nog 
nauwelijks sprake, wel van een politiek geïnspireerde zendingsdrang.35 Het hele 
Frankenrijk was aan het begin van de 7e eeuw al op zijn minst oppervlakkig geker-
stend; het zendingswerk richtte zich daarna vooral op de aangrenzende gebie-
den.36 Onder koning Dagobert I (ca. 605-639) drongen de Franken verder in het 

                                                                    
31 Boeles, Friesland tot de elfde eeuw, 2e dr., p. 271. Blok, De Franken in Nederland, 3e dr., p. 35, 42. Le-
becq, Les origines franques, Ve-IXe siècle, p. 49-50. De Nijs, Geschiedenis van Holland, dl. 1, p. 67-68. 
32 Hij probeerde ook het onafhankelijke Bretagne te veroveren en legde daar een buffergebied aan. 
Venantius Fortunatus noemde hem 'de schrik van Sueven en Friezen, die niet meer durfden te strijden 
en zich lieten beteugelen'. Kalma, Geschiedenis van Friesland, p. 95. Blok, De Franken in Nederland, 3e dr., 
p. 29. 
33 Verhulst, Landschap en landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, p. 10-18 (waarbij het transgressie-
verhaal achterhaald is). Vorsterman van Oyen, Rechtsbronnen der stad Aardenburg, p. 6. De Donder, In 
de naam van Vlaanderen: Een historie (8e-21e eeuw), p. 16-18. Claerhout, "De Franken, de Friezen en de 
Saksen. Onze voorouders". 
34 In het bijzonder het erfrecht en de positie van de horige 'laten', die nakomelingen zouden zijn van de 
oorspronkelijke Fries-Saksische bewoners. Des Marez, Le problème de la colonisation franque et du 
régime agraire dans la Basse-Belgique, p. 63-78. Vanderkindere, Introduction à l'histoire des institutions 
de la Belgique au Moyen Age, p. 102-103. 
35 Sproemberg, "Die Seepolitik Karls des Grossen", p. 6-7. 
36 De Moreau, Saint Amand: Apôtre de la Belgique et du Nord de la France, p. 119-125, en Saint Amand: Le 
principal évangélisateur de la Belgique, p. 7-12. 
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zuiden en het Rivierengebied van Frisia door. Indirecte bronnen wijzen op Franki-
sche macht of invloed in Utrecht en Dorestad.37  Rond 650 konden de toen 
verenigde 'Friezen' hen verdrijven, zeker tot aan de Maas, mogelijk ook uit het 
huidige Zeeland tot aan de oude grens.38 Frisia werd onder koning Aldgisl († ca. 
680) een geduchte macht, die meestal in vrede leefde met de Frankische buur maar 
missionarissen zoveel mogelijk buitenhield. We herinneren eraan dat de Salische 
Franken door de Romeinen in het noorden van Gallia Belgica waren toegelaten en 
dat ze het westen van Neder-Germanië ongemoeid hadden gelaten. Het lijkt erop 
dat ze ook in de eerste eeuwen daarna de historische grens van Neder-Germanië in 
de delta respecteerden als hun grens met de 'Friezen'. De hofmeier Pepijn II 'van 
Herstal' (ca. 645-714), die vanaf 687 de feitelijke macht in het hele Merovingische 
Rijk had, gaf weer voorrang aan het bezit van de riviermondingen. Tussen 690 en 
695 veroverde hij heel zuidelijk Frisia tot aan de Rijn (Frisia Citerior), mogelijk 
zelfs tot een eind weegs daarover.39 Gebruikmakend van verdeeldheid in het Rijk 
konden de 'Friezen' onder koning Redbad (Radboud, ca. 647-719) zich in 715 op-
nieuw bevrijden. Ze bedreigden met hun vloot zelfs Keulen. Kerken werden toen 
verbrand en de priesters verjaagd.40 Het duurde maar kort. Na de dood van Red-
bad stelde hofmeier Karel 'Martel' (ca. 689-741) orde op zaken en lijfde hij Frisia 
Citerior en het noordwesten tot aan het Vlie definitief bij het Frankische Rijk in.41 
De 'Friese' gebieden tot aan de Lauwers volgden rond 734. Tegen het einde van de 
8e eeuw veroverde koning42 Karel 'de Grote' (ca. 748-814) het laatste noordooste-
lijke deel van Frisia aan de Wezer.43 

Ook daarna bleef men de door 'Friezen' bewoonde gebieden met Frisia aanduiden. 
Het werd een deelrijk (regnum, provincie, hertogdom, prefectuur of markgraafschap) 
van het Frankische Rijk.44 Die eenheid van bestuur en kustverdediging eindigde bij 
                                                                    
37 Dagobert zou een kerk in het Utrechtse castellum aan de aartsbisschop van Keulen hebben overge-
dragen, om van daaruit de Friezen te bekeren. Ook heeft er toen een Frankische muntmeester in Dore-
stad gewerkt. Blok, De Franken in Nederland, 3e dr., p. 35-37. Lebecq, Les origines franques, Ve-IXe siècle, 
p. 131. Schmidt, Die Westgermanen, herdr., p. 77. Fritze, "Zur Entstehungsgeschichte des Bistums Ut-
recht", p. 110. 
38 Het is niet duidelijk of de zuidelijke 'Friese' grensgebieden toen politiek en militair verbonden waren 
met de centrale 'Friese' macht. Blok, De Franken in Nederland, 3e dr., p. 38, 49. Kalma, Geschiedenis van 
Friesland, p. 101-102. Fritze, "Zur Entstehungsgeschichte des Bistums Utrecht", p. 147. 
39 Blok, De Franken in Nederland, 3e dr., p. 42-43. Schmidt, Die Westgermanen, herdr., p. 78. Een goede 
analyse en een helder overzicht gaf Fritze, "Zur Entstehungsgeschichte des Bistums Utrecht: Franken 
und Friesen 690-734", p. 145. 
40 Schmidt, Die Westgermanen, herdr., p. 79-80. Van Vliet, In kringen van kanunniken: Munsters en kapit-
tels in het bisdom Utrecht 695-1227, p. 73-74. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, 
p. 21-22. 
41 Blok, De Franken in Nederland, 3e dr., p. 50-51. Kalma, Geschiedenis van Friesland, p. 96-102. 
42 In de tekst van dit en volgende hoofdstukken worden, daar waar het onderscheid niet kenmerkend is, 
de Frankische en Duitse koningen die tevens (een deel van hun leven) keizer waren eenvoudigheids-
halve met koning aangeduid. 
43 Kalma, Geschiedenis van Friesland, p. 96-110. Lebecq, Marchands et navigateurs frisons du haut moyen 
âge, dl. 1, p. 111-117. Blok, De Franken in Nederland, 3e dr., p. 35-62. Schmidt, Die Westgermanen, herdr., 
p. 80. 
44 Blok, De Franken in Nederland, 3e dr., p. 86-88, en "Holland sinds Gosses: De vorming van het graaf-
schap opnieuw bezien", p. 23. Jongbloed, "'Cold case' Upladen (oktober 1016): Godfrieds prefectuur 
tussen grote politiek en dynastieke competentie (850-1101)", p. 18-35. Niermeyer, "Het Midden-
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de verdeling van het Rijk in 843. Frisia werd toen langs het Vlie in twee prefecturen 
verdeeld.45 Het oostelijke deel van Vlie tot Wezer ging daarna zijn eigen weg, ook na 
de gedeeltelijke hereniging van het Rijk.46 Het viel al spoedig in meerdere afzonder-
lijke gebieden uiteen. In deze studie richten we ons op westelijk Frisia van de Sincfal 
tot het Vlie. Daarbinnen werden gouwen onderscheiden, zoals in Zeeland de pagi 
Walacria, Bevelanda en Scaldis (Walcheren, de Bevelanden en Schouwen, elk met 
hun omgeving).47 Het is niet steeds duidelijk of daarmee bestuursdistricten bedoeld 
werden, of dat het slechts gebiedsbenamingen waren. Eenmaal opgenomen in het 
Frankenrijk konden de 'Friezen' hun positie in de langeafstandshandel nog verster-
ken. De bloeitijd van hun handelsactiviteit lag aan het eind van de 8e en het begin van 
de 9e eeuw.48 Ze kregen ook een belangrijk aandeel in de opbouw van een Frankische 
zeemacht en militaire vloot op de rivieren. Meesters van de zee bleven ze niet, omdat 
de Scandinaviërs een technisch en organisatorisch superieure vloot ontwikkelden. 
Noormannen en vikingen waren daardoor lange tijd een geduchte macht aan de 
Frankische en Engelse kusten.49 De loyaliteit van de 'Friezen' aan de opgelegde Fran-
kische staat was wankelbaar en gold vooral het eigen volk en broedervolken.50 De 
landinwaarts gelegen grensgebieden aan Rijn, Maas en Schelde, met plaatsen als 
Utrecht en Dorestad, en de zuidrand van 'Zeeuws Friesland', verloren door Franki-
sche immigratie en bemoeienis al snel hun 'Friese' inslag.51 In delen van de minder 
toegankelijke waterlanden aan de kust konden de 'Friezen' zich, ondanks de aanwe-
zigheid van een Frankische bovenlaag, langer handhaven. 

2.4 De kwestie van de zuidgrens van Zeeuws Friesland 

Oude bronnen vermeldden de Sincfal als zuidgrens van het machts- of rechtsge-
bied van de 'Friezen'. De Lex Frisionum van rond 800 sprak van 'de westelijke Frie-
zen tussen Vlie en Sincfal'.52 Soms werd dit deel nader aangeduid als 'tussen het 
Vlie en de rivier de Sincfal'.53 In de 13e-eeuwse verzameling van vermeende Friese 
privileges – de zeventien 'kesten' – teruggaand op bronnen van rond de 11e eeuw, 
werd vermeld dat de Friezen oorspronkelijk verplicht waren tot heervaart (krijgs-

                                                                                                                                                                      
Nederlands Rivierengebied in de Frankische Tijd, op grond van de Ewa quae se ad Amorem habet", zag 
een bijzondere status voor het Rivierengebied (Amorland), binnen of naast Frisia. Dit vanwege zijn sterk 
'gemengde' bevolking, die 'Frankischer' was dan die van de nog overwegend 'Friese' kustgebieden. 
45 Zie hierna par. 2.7. 
46 Algra, Oudfries recht, p. 52-53, 107-109. Algra hield er geen rekening mee dat Frisia in 843 verdeeld 
werd. 
47 Dekker, Zuid-Beveland, p. 58-59, 69. 
48 Lebecq, "The Frisian trade in the Dark Ages", p. 7. 
49 Sproemberg, "Die Seepolitik Karls des Grossen", p. 19-29. 
50 Kalma, Geschiedenis van Friesland, p. 106-107. Van der Tuuk, Noormannen in de Lage Landen, p. 9, 
179-180. 
51 Van der Tuuk, Noormannen in het rivierenland: De handelsplaatsen Dorestad en Tiel in vuur en vlam, p. 
42-45. 
52 'Apud occidentales Fresiones inter Flehi et Sincfalam …' Eckhardt, Lex Frisionum, p. 94-95, en Die 
Gesetze des Karolingerreiches, dl. 3, p. 116-117 (daar per vergissing als 'östlichen Friesen' vertaald). 
53 'inter Flehum et Sincfalam fluvium', Lex Frisionum, titel XIIII, vóór punt 3. Zie hiervoor par. 2.3. 
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dienst te water) in het gebied tussen de Sincfal en Hitzacker aan de Elbe. Karel 'de 
Grote' (waarschijnlijker een van zijn opvolgers) zou deze verplichting voor de 
Friezen ten oosten van het Vlie beperkt hebben tot hun woongebied tussen Vlie en 
Wezer. De grenspalen van Sincfal en Elbe omvatten het oude Frankische Frisia en 
het later veroverde gebied tussen Wezer en Elbe. In dit geval waren ze waarschijn-
lijk de aanduiding voor de hele Oost-Frankische 'Friese' kuststrook van na 880.54 
Heel wat schrijvers hebben hun mening gegeven over de Sincfal als grensrivier, of 
en in hoeverre het waar was, en wat het betekende. Omdat men Frisia wel als de 
bakermat van Nederland voorstelde, was de kwestie niet geheel academisch. Ar-
gumenten voor en tegen werden door de eeuwen heen gebruikt om historische 
aanspraken van Noord of Zuid op Zeeuws-Vlaanderen en de Westerschelde te on-
derbouwen. Een ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog door de Spaans-Nederlandse 
zijde vervalste 'middeleeuwse' kaart was daarvan een opmerkelijk voorbeeld. Ze 
gaf een voorstelling van de regio van het Zwin en de Westerschelde waarop de 
Sincfal grotendeels was weggewerkt.55 In de 19e eeuw speelde de kaart opnieuw 
een rol toen de kwestie werd opgerakeld.56 Gozewijn Acker Stratingh merkte in 
1846 op: 'Men heeft, en vooral hebben de Vlamingen en Belgen tegen de Zeeuwen 
en Hollanders, er over gestreden, of een gedeelte van Vlaanderen ooit tot Friesland 
behoord hebbe. Sommigen der eersten, die zulks ontkennen, willen dan ook niets 
van die Sincfal weten, of houden haar voor de Schelde, …'.57 De aanhangers van dat 
idee hielden de vereenzelviging van de Sincfal met het Zwin, zoals bij Van Maer-
lant, voor een fout. Bij vermeldingen van de Sincfal in oude oorkonden zou het 
onduidelijk zijn welk water bedoeld was.58 Tot op de dag van vandaag duiken ko-
pieën van de vervalste kaart, soms per vergissing, nog in nieuwe publicaties op. 

                                                                    
54 Buma, Westlauwerssches Recht: Jus municipale Frisonum, dl. 1, tiende kest, p. 140-143. Henstra, The 
evolution of the money standard in Medieval Frisia, p. 62, voetnoot 16. Algra, Zeventien keuren en vieren-
twintig landrechten, 2e dr., p. 323-326. Zie hierna par. 2.7 en 2.8 over de verdeling van het Rijk. 
55 Tijdens het Twaalfjarig Bestand werd aan Vlaamse zijde (door de landmeter Lieven van Thuyne) een 
kaart uit 1288 'bewerkt', waarbij o.a. de zeearm bij Knokke/Cadzand werd weggelaten en alleen een 
toegang naar zee bij de Scheldemond ten zuiden van Walcheren overbleef. De vervalsing suggereerde 
een oude grens aan de Schelde, wat de eis tot overdracht van Staats-Vlaanderen moest ondersteunen. 
Uitgebreid besproken en weerlegd door Coornaert, "De delta van de Zinkval", p. 68-69 (kaart), 75-85.  
56 'Le pays de Cadzand et de Wulpen, alors à l'ouest de l'ancien Zwin (plus tard Zwarte-Gat), se liait au 
continent de la Flandre, mais un des bras de cette baie le limitant au midi, et devenu plus tard le Zwin 
actuel, le transformait en île pendant les grandes crues des marées, …' [Het Land van Cadzand en Wul-
pen, toen ten westen van het oude Zwin (later Zwarte Gat), was verbonden aan het vasteland van 
Vlaanderen, maar een der armen van deze baai, die het aan de zuidkant begrensde, en die later het 
huidige Zwin is geworden, maakte het bij springtij tot een eiland …] Warnkönig, Histoire de la Flandre et 
de ses institutions civiles et politiques, jusqu'à l'année 1305, dl. 1, kaart, dl. 2, p. 8-9. Van Dale, "Reglement 
voor de scheepvaart en de heffing der tollen op het Zwin, van den jare 1252, ontdekt in de archiven van 
Sluis", p. 13-14. 
57 Acker Stratingh, Aloude staat en geschiedenis des Vaderlands, dl. 1, p. 115, met verwijzing naar meer 
Belgische auteurs. 
58 Een reisbeschrijving uit ca. 1072 luidt: 'de Ripa in Flandriam ad Cincfal velificari potest duobus die-
bus et totidem noctibus, de Cincfal ad Prol in Angliam duobus diebus et una nocte' [vanaf Ribe (in De-
nemarken) kan men in twee dagen en nachten zeilen naar de Sincfal in Vlaanderen, van de Sincfal naar 
Prawle (bij Plymouth) in Engeland in twee dagen en één nacht]. Een oorkonde uit 1242 noemt St. Anna 
ter Muiden 'portum qui vulgariter appellatur Sincfal' [de haven die in de volkstaal de Sincfal(haven) 
wordt genoemd]. Schönfeld, Nederlandse waternamen, p. 216. Ab Utrecht Dresselhuis, De provincie 
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Meerdere auteurs, ook Nederlandse, gingen ervan uit dat een groot deel van 
Zeeuws-Vlaanderen, net als het Vlaamse kustgebied, al kort na de terugtrekking 
van de Romeinen in de Frankische invloedssfeer kwam. Sommigen sloten zelfs niet 
uit dat het daadwerkelijke 'Friese' gezag nooit verder dan tot de Beneden-Maas 
zou hebben gereikt.59 Ze relativeerden het 'Friese' karakter van Zeeland, dat enkel 
'Noordzeegermaanse' (Ingveoonse) trekken zou hebben gehad.60 Het meest uitge-
breid ging Maurits Coornaert in op de historische geografie van de Sincfal en het 
Zwin, zonder speciaal aan de grenskwestie te raken. Hij noemde het hele wadden- 
en eilandengebied tussen Brugge en Walcheren de delta van de Sincfal of het Zwin, 
maar sprak daarnaast van Sincfal en Zwin (in engere zin) waar het ging om de 
zeearm direct ten noordoosten van Brugge.61 Adriaan Verhulst stelde dat de inham 
van de Sincfal zich had uitgestrekt van Knokke tot aan Walcheren en dat hij door 
eilanden in verschillende geulen werd verdeeld. Het noordelijkste water van deze 
uitgestrekte Sincfal, onmiddellijk ten zuiden van Walcheren, zou de zuidgrens van 
Frisia zijn geweest. Hij leidde dit af uit de latere kerkelijke en wereldlijke indeling 
van westelijk Zeeuws-Vlaanderen bij het 'Vlaamse' bisdom Doornik-Noyon en het 
West-Frankische Rijk. Ook de latere grens tussen Vlaanderen en Holland-Zeeland 
aan de Westerschelde zou hierop wijzen. Deze zeearm had volgens hem een barri-
ère voor de migratie gevormd.62 Verhulst liet impliciet de mogelijkheid open dat 
een deel van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen, dat in de vroege Middeleeuwen nog niet 
door de Westerschelde van Zuid-Beveland was gescheiden en dat een wat andere 
bestuurlijke geschiedenis kende, 'Fries' gebied was geweest. Bewijzen dat met de 
benaming Sincfal of Zwin eertijds een groter watergebied werd aangeduid dan de 
zeearm bij Brugge, laat staan de 'Westerscheldemond', vindt men noch bij 
Coornaert noch bij Verhulst. Andere schrijvers zagen vanuit verschillende discipli-
nes en gezichtshoeken wel concrete aanwijzingen voor 'Friese' bewoning en een 
'Fries' rechtsgebied in Zeeuws-Vlaanderen. De geschiedenis van het westelijke deel 
en het uiterste oosten was het minst duidelijk. We schetsen hier kort de verschil-
lende aspecten van de toestand in de streek. 

 

                                                                                                                                                                      
Zeeland in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd, aant. 26, p. 77-78. Coornaert, "De 
delta van de Zinkval", p. 56-57, 64-67. De bedoelde vermeldingen wijzen m.i. wel degelijk op het welbe-
paalde zeegat bij Brugge. 
59 Fritze, "Zur Entstehungsgeschichte des Bistums Utrecht: Franken und Friesen 690-734", p. 107-113, 
147-148. Een argument was dat de Maas bij latere verdelingen van het Rijk soms een rol als grenslijn 
speelde. Zie hierna par. 2.7, 2.8. 
60 Blok, De Franken in Nederland, 3e dr., p. 38. Dekker, Zuid-Beveland, p. 28. 
61 Coornaert, "De delta van de Zinkval", p. 41-87 en Knokke en het Zwin, p. 51-54. Ook Beekman, Ge-
schiedkundige atlas van Nederland: Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300, III: Zeeland, p. 100-104, 
sprak in ordenende aardrijkskundige zin over een Zwin-golf met meerdere takken. Hij beweerde niet 
dat de oostelijke takken Zwin genoemd werden. 
62 Verhulst, Landschap en landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, p. 31-33, 70. Een vergelijkbare redene-
ring volgde Berten, "Histoire du lien féodal entre la Flandre et la Zélande", dl. 1, p. 75-93. Hij bewees 
uitgebreid en onnodig dat 'Zeeuws-Vlaanderen' vanaf de 12e eeuw bij Vlaanderen had gehoord en 
leidde daaruit voor de voorafgaande eeuwen een groot Sincfalbekken af met een Sincfalgrens (Hei-
densee) bij de latere Westerschelde. 



ONTSTAAN, BLOEI EN VERDELING VAN FRISIA, 5E-12E EEUW 

87 

 

Kaart 3:  Zuidelijk Frisia in de Middeleeuwen 
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Er zijn geen waterloopkundige of historische redenen om het hele kustgebied tus-
sen Knokke en Walcheren in de vroege Middeleeuwen aan te duiden als de delta 
van de Sincfal of het Zwin. Dit waddengebied kwam voort uit twee aparte zeegaten, 
een bij Knokke, het andere onder Walcheren. Ze raakten pas rond 400 achter-
waarts verenigd.63 Het zuidwestelijke deel behoorde tot het oorspronkelijke 
stroomgebied van riviertjes als de Reie en de Ee; het noordoostelijke was onder-
deel van het bekken van de Schelde. Een oorkonde van de graaf van Vlaanderen uit 
1252 regelde de tolheffing in de wateren beneden Brugge. Hoofdzetel van de tol 
was Damme aan het boveneinde van het (Oude) Zwin, de verbinding tussen Brugge 
en het zeegat van de Sincfal. Beneden Sluis bestond het tolgebied uit twee takken. 
De westelijke was de vaarweg naar zee tussen Sluis en de Molenaarsbank; die 
werd eerst Sincfal en later ook Zwin genoemd.64 Uit het reglement kan men niet 
afleiden dat het begrip Zwin voor meer dan alleen deze westelijke vaarweg werd 
gebruikt. De noordelijke tak reikte van Sluis tot de Vloer, het water tussen het ei-
land Wulpen en het vasteland bij Groede.65 Het is niet zeker hoe die noordtak toen 
heette; later was het Zwarte Gat.66 Een oorkonde uit 1290 waarmee uitspraak 
werd gedaan in een geschil over de opbrengsten van het gebied aan de zuidkant 
van de 'Westerscheldemond' spreekt nergens van de Sincfal of het Zwin.67 In die 
omgeving treffen we tussen de 9e en 16e eeuw de waternamen Vloer, Navel, Hei-
densee, Honte, Dullaert, Rammekens en Wielingen aan. Er zijn geen historische 
aanwijzingen dat het zeegat bij Walcheren, op ruime afstand van dat bij Knokke, 
ooit Sincfal of Zwin werd genoemd. Verder is de voorstelling dat deze zeearm een 
barrière vormde, terwijl er ten oosten daarvan geen natuurlijke belemmering zou 
zijn geweest, om meerdere redenen betwistbaar. Pas door de stormen van 1375 
werd het zeegat onder Walcheren – en de Honte die het verbond met de Schelde bij 
Hontemuiden – belangrijk uitgediept en geschikt voor grotere scheepvaart. De 
hoofdgeul werd waarschijnlijk oorspronkelijk Heidensee genoemd, later was dat 

                                                                    
63 Vos, "Holocene geology and occupation history of the Province of Zeeland", kaarten 12-14. Waar op 
de kaart water is aangegeven, kan dat soms (vooral bij hoogwater) een diepe bevaarbare geul, maar ook 
slechts een moerassige of slijkerige zone zijn geweest. 
64 De Molenaarsbank was de zuidwestelijke strandvlakte van Wulpen (een nu verdwenen eiland ten 
noordoosten van Cadzand). Ze werd later Paardenmarkt genoemd. 
65 'Voorts is te weten dat het gebied van de tol van mijn Heer [de Graaf] is gelegen tot aan de Mole-
naarsbank in het Zwin, waar men westwaarts vaart naar Engeland, Spanje en Normandië, en tot aan de 
Vloer, als men noordwaarts naar Brabant, Holland en Zeeland vaart, strekkende van de Molenaarsbank 
en de Vloer terug tot aan de kruispaal bij de molen tussen Brugge en Damme'. Van Dale, "Reglemement 
voor de scheepvaart en de heffing der tollen op het Zwin, van den jare 1252", p. 12-13, 29-30. 
Coornaert, Knokke en het Zwin: De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Knokke met een studie 
over de Zwindelta, p. 51-54, 396, kaart 4, en "De delta van de Zinkval", p. 73. Buntinx, "Waterdunen, 
vergeten stad in Zeeuws-Vlaanderen", p. 155. Gottschalk, Historische geografie van Westelijk Zeeuws-
Vlaanderen, dl. 1, 2e dr., p. 45-46. 
66 Coornaert, Knokke en het Zwin, kaart 1 t/m 8, en "Het tienderecht in de oorspronkelijke parochie 
Oostkerke en op het eiland Wulpen met de topografie en de geschiedenis van Wulpen", dl. 1, kaarten p. 
7, 32. 
67 Buntinx, "Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws-Vlaanderen", p. 145-174. Coornaert, "Het 
tienderecht in de oorspronkelijke parochie Oostkerke en op het eiland Wulpen", dl. 1, p. 25-29. Gott-
schalk, Historische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, dl. 1, 2e dr., p. 119-125, kaart 1. De kaar-
ten van deze auteurs verschillen onderling nogal. 
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de Wielingen.68 De Heidensee stond al vanaf circa 400 langs verschillende takken 
in noordoostelijke richting dwars door Zuid-Beveland in verbinding met de (Oos-
ter)Schelde. Geen van deze wateren had in de vroege Middeleeuwen al erg brede of 
diepe geulen. Er was dan ook geen wezenlijk verschil in toegankelijkheid tussen 
het kustgebied en het achterland in Zeeland.69 Al deze stromen moeten eerder als 
nuttige verkeerswegen dan als hindernis worden beschouwd, zeker voor de 'Frie-
zen' die bij uitstek een varend volk waren.70 

Het gebied dat de Romeinen van de 3e tot de 5e eeuw nog in het tegenwoordige 
Vlaanderen koloniseerden of direct controleerden, beperkte zich vrijwel tot de ho-
gere gronden. Ook de Franken hadden aanvankelijk weinig belangstelling voor het 
aangrenzende kust- en waddengebied. Dat was een vrij smalle strook die zich ten 
noordoosten van de Sincfal tot aan de Schelde en de Brabantse Wal verbreedde. De 
kust en de wadden waren toen woest, onvruchtbaar, kwetsbaar voor overstromin-
gen en boden niet veel bestaansmogelijkheden. Landbouw en veeteelt zoals de 
Franken die bedreven, waren daar aanvankelijk niet mogelijk. 'Noordzeegermanen' 
– 'Friezen', 'Sueven', 'Saksen' en anderen, wier taal en cultuur veel overeenkomst 
moeten hebben gehad – waren meer thuis in dat landschap.71 In de Belgische ge-
schiedschrijving over die tijd, voornamelijk gericht op de Franken, speelden ze een 
marginale rol.72 Enkele historici, gebruikmakend van diverse hulpwetenschappen, 
meenden dat de hele Vlaamse kustvlakte een zekere mate van 'Fries-Saksische' 
kolonisatie had gekend.73 Dit werd door anderen op basis van dezelfde weten-
schappen bestreden en vond uiteindelijk weinig weerklank.74 Veelal werd aange-
nomen dat de Franken tussen de 7e en de 9e eeuw een nagenoeg leeg kustgebied 
koloniseerden toen dat langzaam bewoonbaarder werd. Daarbij werd meestal een 
uitzondering gemaakt voor de Vier Ambachten in Zeeuws-Vlaanderen en de omge-
ving van Bonen (Boulogne-sur-Mer) in Frans-Vlaanderen waar men meer aanwij-
zingen voor 'Friese' en 'Saksische' bewoning zag. Uitgebreider archeologisch onder-
zoek van de laatste decennia heeft aangetoond dat de aanwezigheid van deze 'Noor-
zeegermanen' werd onderschat. Heel de kuststrook en de oevers van de benedenri-
                                                                    
68 Coornaert, "Het tienderecht in de oorspronkelijke parochie Oostkerke en op het eiland Wulpen", dl. 1, 
p. 34. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland, dl. 1, p. 428-430, 447-450. 
69 'Beste gissing' van het verloop van de Zeeuwse wateren in de periode van 350 tot 750: Vos, "Holocene 
geology and occupation history of the Province of Zeeland", p. 67-69, kaarten 13-15. 
70 Schneider, Auf der Suche nach dem verlorenen Reich, p. 194. 
71 Ze werden in de literatuur vaak als afzonderlijke volken beschouwd. Het ging waarschijnlijk om tijd- 
en plaatsgebonden benamingen voor bij benadering hetzelfde mengvolk van 'Noordzeegermanen'. 
72 Blanchard, La Flandre: Étude géographique de la plaine flamande en France, Belgique et Hollande, p. 
151-153, en Van Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen: Geschiedenis van Vlaanderen 1: Van de vroeg-
ste tijden tot en met de Bourgondische tijd, p. 71-87, zeiden er niets over. 
73 Ze baseerden zich daarbij op historische teksten, archeologie, historische geografie, naamkunde, 
taalkunde en dialectologie. Vanderkindere, Introduction à l'histoire des institutions de la Belgique au 
Moyen Age, p. 111. Des Marez, Le problème de la colonisation franque et du régime agraire dans la Basse-
Belgique, p. 60-78. Pirenne, Histoire de Belgique, dl. 1, 5e dr., p. 19. 
74 Ganshof, "La colonisation franque et le régime agraire en Basse Belgique", p. 113-119, en Vlaanderen 
onder de eerste graven, p. 7-9. Werveke, "De kritiek op Des Marez' voorstelling van de Frankische kolo-
nisatie", p. 22-23. Dhondt, "Het ontstaan van het vorstendom Vlaanderen", dl. 1, p. 537-541. Luykx, Op 
den drempel der geschiedenis van het Vlaamsche volk: De Germanen en hun expansie in onze gewesten, p. 
41-44. 
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vieren aan beide zijden van het Kanaal en het zuidelijk deel van de Noordzee wer-
den ten minste vanaf de 6e of 7e eeuw in meer of mindere mate door hen be-
woond.75 Mogelijkheden voor landbouw, veeteelt en nijverheid waren, zij het be-
perkt, aanwezig. Daarnaast bood de zee gelegenheid voor handel en visserij. De 
'Noordzeegermanen', afkomstig van verschillende noordelijke kuststreken, waren 
goed aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. In de eerste eeuwen n.C. waren 
ze nog ongewenste gasten op de Vlaamse en Zeeuwse kust, maar ze maakten direct 
gebruik van de ruimte die de Romeinen vrijlieten.76 Dat verklaart ook de 'Noord-
zeegermaanse' oorsprong van de latere benaming van de smalle kuststrook en zijn 
bewoners, Vlaanderen en de Vlamingen.77 Met hun goed ontwikkelde vloot beheers-
ten ze de wadden, de al dan niet verdronken venen en de randen van de hogere 
zandgronden. Ze zullen het gebied op een extensieve manier hebben geëxploiteerd. 
Aannemelijk is dat de 'Friezen', zoals ze in hun algemeenheid werden aangeduid, 
ook aan de zuidelijke zoom van hun 'Zee-land', dat is van de Vlaamse kust oost-
waarts tot aan de Schelde, handel hebben gedreven met de Franken van de Zand-
streek. Daarbij zullen ze er, net als vóór hen de Romeinenen en na hen de Franki-
sche Merovingers, tol geheven hebben. 

Om een aantal redenen is het aannemelijk dat de zuidgrens van het rechtsgebied 
van de 'Friezen' en van het deelrijk Frisia in de Delta dezelfde was als die van de 
Romeinse provincie Neder-Germanië (Germania Inferior). Er woonden ook 'Frie-
zen' ten zuiden van die grens, maar die waren al vóór of in het begin van de 7e 
eeuw onder Frankisch (Neustrisch) bestuur gebracht. Na de definitieve verovering 
van het westen van Frisia (tot aan het Vlie) rond 719 werd de 'Friezen' in dat ge-
bied toegestaan hun eigen recht te behouden. De Lex Frisionum doet vermoeden 
dat het reikte tot aan de Sincfal, ook al hadden de Franken hun invloed mogelijk al 
eerder in het Zeeuwse waterland uitgebreid. Bij het trekken van de zuidgrens van 
de nieuwe 'Friese' provincie zal men rekening hebben gehouden met die oude 
grens van Frisia, die waarschijnlijk bij de Sincfal lag. Omdat ook de grensscheiding 
tussen de Frankische deelrijken Austrasië en Neustrië ('Oost-' en 'Westrijk') in het 
geding was, zal het voor de hand gelegen hebben zich daarvoor mede te richten 
naar de oude Romeinse provinciegrens, die tevens de grens was tussen de douane-
districten van Traiectum (Utrecht) en van Gesoriacum-Bononia. Deze grens was – in 
beginsel – ook nog in voege voor de kerkprovincie (het aartsdiocees, aartsbisdom) 
Keulen, die het geestelijk gezag in de Romeinse grensprovincie had geërfd.78 Ko-
ning Dagobert I had na de eerste verovering van Frisia Citerior rond 630 het Keul-
se aartsbisdom opdracht gegeven dit westelijk deel van voormalig Neder-

                                                                    
75 Loveluck, "Coastal societies, exchange and identity along the Channel and southern North Sea shores 
of Europe, AD 600-1000", p. 140-169. 
76 Hillewaert, Op het raakvlak van twee landschappen: De vroegste geschiedenis van Brugge, p. 80, 82. 
77 Het Oud-Friese of 'Noordzeegermaanse' flâm zou overstroomd gebied hebben betekend. Dhondt (& 
Gysseling), "Vlaanderen, oorspronkelijke ligging en etymologie", p. 200-215. 
78 Van Vliet, In kringen van kanunniken, p. 101, noemde de onderschikking van het bisdom Utrecht aan 
het aartsbisdom Keulen vanaf 778 een 'herwaardering van de metropolitaanse waardigheid die de 
Keulse bisschop in de late Oudheid had bezeten als hoofd van de kerk in de provincie Germania Inferior 
maar die daarna geheel op de achtergrond was geraakt'.  
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Germanië te kerstenen, maar hiervan kwam niets terecht.79 De van oorsprong 
Austrasische hofmeier Pepijn II en paus Sergius I (paus van 687-701) belastten na 
de tweede verovering van Frisia Citerior in 695 de Angelsaksische monnik Willi-
brord (ca. 658-739) met dit bekeringswerk.80 Hij kreeg de titel van aartsbisschop 
van de 'Friezen' (in gentem Frisonum). Dat paste in de toen door Rome voorgestane 
missioneringsbeleid, gericht op en aangepast aan de verschillende volkeren. Deze 
politiek werd aanvankelijk door de Frankische heersers gesteund of toegelaten, 
maar later, waar ze hun eigen belangen niet meer diende, verhinderd of terugge-
draaid.81 De noordoostgrens van het bisdom Utrecht werd overigens gevormd 
door de Lauwers, een andere 'Friese' (binnen)grens.82 We zullen hierna de moge-
lijke ontwikkeling van de zuidgrens in de verschillende sectoren apart bekijken. 

2.5 De grensgouwen van Zeeuws Friesland: Het Zuidoosten 

In het zuidoostelijk grensgebied zal in het begin van de 7e eeuw een overgangszone 
tussen Franken en 'Friezen' hebben bestaan. Concrete verslagen over de lokale 
politieke situatie zijn er niet, maar enkele heiligenlevens geven wat informatie. 
Vier alinea's uit het kort na zijn leven opgeschreven verhaal van bisschop-
missionaris Amandus (ca. 590-ca. 676) vertellen over zijn bekeringswerk in de 
Landen van Gent, Waas en Antwerpen.83 De pagus Gandoa ('Gentergouw') was een 
kleine gouw ten noorden van de Leie en de Schelde die mogelijk pas begin 7e eeuw 
onder Frankisch bestuur werd gebracht.84 Amandus trof er rond 630 een primitie-
ve heidense bevolking aan. Vanwege hun gewelddadigheid en de onvruchtbaarheid 
van het land wilde geen priester daar werken.85 De missionaris kreeg van koning 
Dagobert schriftelijk toestemming om onwilligen met dwang te bekeren. Toch 
werd hij volgens zijn biograaf smadelijk afgewezen, geslagen en herhaaldelijk de 
Schelde ingedreven. De gouw werd bestuurd door een graaf Dotto die – de schrij-
ver zei het nadrukkelijk – van Frankische afkomst was. Deze omringde zich met 

                                                                    
79 Weiler, Willibrords missie: Christendom en cultuur in de zevende en achtste eeuw, p. 92, 212-214. 
80 Fritze, "Zur Entstehungsgeschichte des Bistums Utrecht", p. 111-113. Post, Kerkgeschiedenis van 
Nederland in de Middeleeuwen, p. 18. Weiler, Willibrords missie, p. 97-102. 
81 Fritze, "Zur Entstehungsgeschichte des Bistums Utrecht", p. 126-128. 
82 Van Vliet, In kringen van kanunniken, p. 79, 103. Muller, Geschiedkundige atlas van Nederland: De 
kerkelijke indeeling omstreeks 1550, I: Het bisdom Utrecht, p. 46. 
83 Krusch, "Vita Amandi", cap. 13-15, 19, p. 436-439, 443. De Moreau, Saint Amand: Le principal évangé-
lisateur de la Belgique, p. 22-31 (met Franse vertaling) en Saint Amand: Apôtre de la Belgique, p. 125-
131, 196-204 (met meer achtergronden). 
84 Deze pagus Gandoa valt niet samen met het Gentse tussen Leie en Schelde en ten westen van de Leie, 
en ook niet met het burggraafschap Gent. Verhulst, "Ontstaan en vroegste geschiedenis van Gent: Stand 
van het onderzoek", p. 23. 
85 '… diabolo laqueis vehementer inretitum, ita ut incolae loci illius, relicto Deo, arbores et ligna pro Deo 
colerent atque fana vel idola adorarent. Propter ferocitatem enim gentis illius vel ob terrae infecun-
ditatem omnes sacerdotes a praedicatione loci illius se subtraxerant, …'. Krusch, "Vita Amandi", cap. 13, 
p. 436-437. 
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een groep vrije Franken om recht te spreken.86 Pas toen Amandus, volgens de le-
gende, een door die Franken gefolterde en opgehangen dief tot leven zou hebben 
gewekt, veranderde de bevolking haar houding en liet ze zich bekeren. Amandus 
stichtte in het castrum van Ganda een kerk en een klein klooster, dat zou uitgroeien 
tot de latere St.-Baafsabdij.87 Het trok aanvankelijk vooral plaatselijke ('Friese'?) 
bekeerlingen, waaronder vrijgekochte slaven en krijgsgevangenen, en werd een 
centrum van missionering en kolonisering van het aangrenzende Friezenland.88 
Van hieruit vestigde de kluizenaar Bavo zich tegen 640 in Mendonk (ten zuiden 
van Wachtebeke), drie uur gaans noordelijker aan de grens van de Gentergouw.89 
Amandus zelf stak rond 650 die grens over. Volgens zijn biograaf preekte hij onder 
de bewoners van het eiland Chanelaus, in of aan de Schelde. Waarschijnlijk betrof 
dit het huidige Kallo in het Land van Waas.90 Als steunpunt gebruikte hij het Fran-
kische castellum in het tegenwoordige Antwerpen, waar hij nog weer een kerk 
stichtte. Ook in Chanelaus werd zijn boodschap door de bevolking afgewezen. Deze 
werd volgens het verhaal gestraft met een plaag die alles en iedereen wegvaagde. 
Historici hebben er bonte overdrijving of een natuurramp in gezien. Ze kan ook 
duiden op een etnisch-religieuze zuivering, gerechtvaardigd door de formele beke-
ringsdwang, om de opmars van de Franken naar de kust en de riviermonden te 
vergemakkelijken.91 De vroegmiddeleeuwse biograaf liet zich, misschien uit kies-
heid of om politieke redenen, niet duidelijk uit over de etnische situatie in de Gen-
tergouw en het Land van Waas. 

Latere historici hielden de ruwe heidense bevolking van het Land van Gent in het 
algemeen voor Franken. Een enkeling zag in hen 'Friezen' of 'Sueven', die door 
Franken werden overheerst.92 Ze zouden langs de Schelde stroomop zijn getrok-
ken en plekken hebben bewoond die gunstig lagen voor handel en visserij. Als men 
bedenkt dat later langs de Rijn en zijn zijrivieren in alle grote plaatsen een kolonie 
'Friezen' gevestigd was, dan zijn dergelijke handelsposten aan de benedenloop van 
de Schelde (en de Maas) meer dan aannemelijk. De schaarse goede landbouwgron-
den werden waarschijnlijk in toenemende mate door Franken bezet. Er was rond 
                                                                    
86 'Agebat namque, quod comes quidam ex genere Francorum cognomine Dotto, congregato non minima 
multitudine Francorum, ut erat illi iniunctum, ad dirimendas resederat actiones'. Krusch, "Vita Amandi", 
cap. 14, p. 438. Mogelijk gaat het om zgn. 'homines franci'. Zie hierna. 
87 Aan de zuidkant van de Leie op de Blandijnheuvel stichtte Amandus nog een klooster, de latere St.-
Pietersabdij. Verhulst, "Over de stichting en de vroegste geschiedenis van de Sint-Pieters- en de Sint-
Baafsabdijen te Gent" en "Het vroeg-middeleeuwse Gent tussen de abdijen en de grafelijke versterking", 
p. 39-42. Podevyn, Bavo, p. 61-71. De Moreau, Saint Amand: Apôtre de la Belgique, p. 129.  
88 Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom hier twee belangrijke abdijen zo dicht bij elkaar lagen. De 
St.-Baafs lag in het randgebied van Frisia en werd als 'Fries' klooster gezien omdat het oorspronkelijk 
vooral bekeerde 'Friezen' opnam en opleidde. De St.-Pieters was in de eerste jaren als klassieke Franki-
sche abdij op Frankische bodem een veilige uitvalsbasis. 
89 Podevyn, Bavo, p. 43-47, 77-78. Verhulst, "Ontstaan en vroegste geschiedenis van Gent", p. 18. 
90 Krusch, "Vita Amandi", cap. 19, p. 443. Floris Prims, "De kerstening van België", p. 388-389, meende 
dat Caloes in Oud-Antwerpen bedoeld was. Anderen hielden het op Kallo. De Moreau, Saint Amand: 
Apôtre de la Belgique, p. 196-204 en Saint Amand: Le principal évangélisateur de la Belgique, p. 26-31. 
Van Gerven, De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en Land van Beveren): Bijdrage tot de 
geschiedenis van natuur – land – volk, p. 103-104. 
91 Het wordt treffend beschreven door Podevyn, Bavo, p. 40-41, 50-51. 
92 Podevyn, Bavo, p. 39-41. 
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800 in de omgeving van Gent sprake van homines franci, net als in het Midden-
Nederlandse Rivierengebied en in Zeeland. Het duidt op Frankische kolonisten in 
veroverd gebied.93 In de taal en de plaatsnamen van het Gentse vindt men resten 
van 'Noordzeegermaanse' (Ingveoonse) invloeden.94 Het Land van Gent hoorde bij 
het bisdom Doornik-Noyon omdat het van daaruit werd gekerstend nog voor er 
een bisdom Utrecht bestond. Het was een overgangsgebied waarvan de status later 
niet steeds duidelijk was. Minder twijfel bestond er over de bevolking van het Land 
van Waas, ten noordoosten van de pagus Gandoa. Onderzoekers stemden er over-
wegend in overeen dat het deel uitmaakte van het oorspronkelijke Frisia, althans 
bewoond werd door 'Friezen'.95 Ook dit gebied werd gekerstend vanuit het zuide-
lijke bisdom Doornik-Noyon. Blijkbaar reikte de Frankische macht nog niet ver en 
vorderde de opmars langzaam. Het noordelijkste deel van het Waasland en het 
aangrenzende Land van Saaftinge werden werkterrein van het latere bisdom 
Utrecht.96 Het Waasland werd door zijn grensligging een twistappel tussen de aan-
grenzende machtssferen. Ook op de rechteroever van de Schelde, rond Antwerpen 
en stroomafwaarts, vindt men plaatsnamen van 'Noordzeegermaanse' oorsprong. 
Het zou om oude 'Friese' handelsnederzettingen gaan, of om namen van bakenpun-
ten gegeven door langsvarende 'Friese' vissers en kooplieden.97 De Antwerpse ere-
stadsarchivaris Floris Prims beschreef beeldend hoe zich hier vóór de Franken een 
'Zeeuws-Friese' bevolking neerzette.98 De Franken zouden er, net als in Gent, eerst 
alleen een castellum hebben gebouwd voor de bescherming van hun verbindingen 
en de vestiging van een tol. Pas geleidelijk zouden ze later de landbouwgronden in 
de omgeving hebben ingenomen. De verschillende bevolkingsgroepen moeten er 
aanvankelijk naast elkaar hebben geleefd, elk onder zijn eigen recht (Lex Frisionum 
en Lex Salica).99 

                                                                    
93 Henderikx, "Walcheren van de 6e tot de 12e eeuw: Nederzettingsgeschiedenis in fragmenten", p. 123, 
en "De ringwalburgen in het mondingsgebied van de Schelde", p. 79. Gysseling, Diplomata Belgica ante 
annum millesimum centesimum scripta, dl. 1, p. 129. 
94 Mansion, Oud-Gentsche naamkunde: Bijdrage tot de kennis van het Oud-Nederlandsch, p. 114. Van-
derkindere, Introduction à l'histoire des institutions de la Belgique au Moyen Age, p. 112. 
95 Pirenne, Histoire de Belgique, dl. 1, 5e dr., p. 19. Warichez, Les origines de l'Église de Tournai, p. 101. De 
Moreau, Saint Amand: Le principal évangélisateur de la Belgique, p. 29-31. Van Gerven, De Scheldepolders 
van de Linkeroever, p. 102. 
96 Het ging in de 13e eeuw van 'Utrecht' over naar 'Doornik'. Muller, Geschiedkundige atlas van Neder-
land: De kerkelijke indeeling omstreeks 1550, I: Het bisdom Utrecht, p. 71-72. Warichez, Les origines de 
l'Église de Tournai, p. 101. 
97 Mansion, "Drie lessen over de geschiedenis van het Nederlandsch naar de plaatsnamen", p. 49-62. 
98 Prims, Antwerpen door de eeuwen heen, p. 5-10, 12-18. Ook de Annalen van St.-Vaast (jaar 880) ver-
meldden 'Sueven' aan de middenloop van de Schelde: 'Indeque Menapios atque Suevos usque ad inter-
nitionem delevere, quia valde illis infesti erant. Omnemque terram vorax flamma consumpsit.' [En van 
daaruit (Kortrijk) vernietigden ze (de vikingen) de Menapiërs en de Sueven, want ze waren die zeer 
vijandig gezind; en gretig vuur verteerde het hele land.] Rau, Quellen zur Karolingischen Reichsgeschich-
te, dl. 2, p. 220-221. 
99 Over het personaliteitsbeginsel: Blok, De Franken in Nederland, 3e dr., p. 97. 
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2.6 De grensgouwen van Zeeuws Friesland: Het Zuidwesten 

Het uiterste westen van het grensgebied, de kuststreek ten noordoosten van Ou-
denburg, werd in enkele 8e- en 9e-eeuwse Vlaamse oorkonden als pagus Rodanen-
sis (Rodengouw) aangeduid. De naam zou zijn afgeleid van de vervallen Romeinse 
versterking, waarschijnlijk Rodanum, op een zandrug aan een uitloper van de Sin-
cfal. Het handelscentrum Rodenburg, later Aardenburg, bestond toen nog niet, 
maar ten minste vanaf de 7e eeuw was er wel weer enige bewoning. Het zullen 
'Friezen' of 'Sueven' zijn geweest, want Franken betrokken in die begintijd de bete-
re landbouwgronden. Plaatsen van enige betekenis ontstonden er pas in de 11e 
eeuw toen de pagus Rodanensis alweer verleden tijd was.100 Ook het waddengebied 
ten noorden en ten westen van Aardenburg en de rand van de aangrenzende zand-
gronden moeten tot in de 7e eeuw dun bevolkt zijn geweest door 'Friese' kolonis-
ten.101 Door opslibbing ontwikkelden zich hier en daar kreekruggen en oeverwal-
len. Deze hoogwatervrije plekken, maar ook de resten van de strandwal, versprei-
de dekzandruggen en nieuw opgeworpen lage terpen werden vanaf ongeveer 700 
steeds meer in gebruik genomen. Er was nog weinig terrein geschikt voor land-
bouw; wel was op de beste schorren schapenteelt mogelijk. Door de verbetering 
van de natuurlijke omstandigheden konden de Franken gemakkelijker noord-
waarts opdringen. Het onderscheid tussen het Frankenland en Frisia, voortgeko-
men uit de scheiding van Gallia Belgica en Neder-Germanië, zal op zijn beurt aan-
leiding hebben gegeven tot de grens tussen de Vlaanderen- en de Rodengouw. De 
pagus Flandrensis is daarbij op te vatten als de smalle 'Noordzeegermaanse' kust-
strook die al vroeg door de Franken werd onderworpen. De Rodengouw was het 
pas later verworven 'Zeeuws-Friese' gebied ten noordoosten daarvan, een natte 
woestenij zonder centrumplaats van betekenis en waarschijnlijk zonder duidelijke 
noord- en oostgrens. Het oorspronkelijke 'Vlaanderen' was nog weinig uitgestrekt. 
Jan Dhondt schetste het aan de hand van oude vermeldingen. Het zou hebben be-
staan uit het wadden- en schorrengebied tussen de Aa (volgens Marc Ryckaert de 
IJzer) en de Sincfal, plus een enkele kilometers brede zoom van hogere gronden.102 
De Rodengouw situeerde hij oostelijk van de 'Zwin-golf' rond de plaatsen Malde-
gem, Adegem, Aardenburg, Oostburg en Westkapelle (bij Knokke, ten westen van 
de Sincfal!). De Vries meende dat de grens wat westelijker lag, aan de Blanken-
bergse getijdenkreek ten noorden van Brugge.103 Maurits Coornaert zag aanwijzin-
gen dat ook het schorrenland ten westen daarvan, tot Jabbeke, bij de pagus Ro-

                                                                    
100 Hij ging op in de pagus Flandrensis. De Vries, "The early history of Aardenburg to 1200", p. 233-234. 
Henderikx, "De ringwalburgen in het mondingsgebied van de Schelde", p. 77. Warnkönig kon de naam 
Rodanensis in 1835 niet plaatsen (Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahre 1305, dl. 1, p. 
96). 
101 Hillewaert, Op het raakvlak van twee landschappen, p. 80, 82. 
102 Dhondt, "Vlaanderen, oorspronkelijke ligging en etymologie", p. 192-200. Ryckaert, Brugge: De 
geschiedenis van een Europese stad, p. 15. 
103 De Vries, "The early history of Aardenburg", p. 231-232. Hillewaert, Op het raakvlak van twee land-
schappen, p. 96-102. 
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danensis had gehoord.104 De bovenrand van dit gebied, met de kern van het voor 
oer-Vlaams gehouden Brugge, moet in dat geval eveneens deel hebben uitgemaakt 
van de 'Zeeuws-Friese' Rodengouw.105 Het riviertje de Reie, toen nog uitkomend in 
de Blankenbergse geul, verbond Bryggja (Brugge) over eigen gebied met de zee.106 
Als vroegmiddeleeuwse nederzetting en haven met een klein en arm achterland, 
had Brugge waarschijnlijk nog nauwelijks bovenregionaal belang. Op de veronder-
stelde aanwijzingen dat Brugge al voor het einde van de 9e eeuw de versterkte 
hoofdplaats van Vlaanderen zou zijn geweest, komen we terug in paragraaf 2.10. 

Er zijn geen bewijzen dat het gebied van de Rodengouw al vóór de verovering van 
Frisia Citerior rond 690 onder Frankisch bestuur heeft gestaan of dat er toen beke-
ringswerk vanuit het Zuiden heeft plaatsgevonden. Mogelijk heeft Eligius (ca. 589-
ca. 659), bisschop van Doornik-Noyon en 'Apostel van de Vlamingen', op een in-
spectiereis in het noorden van zijn diocees ook de zuidrand van de latere Roden-
gouw bezocht. Zijn tijdgenoot Audoënus (Ouen, Dado) schreef hoe Eligius rond 650 
de heidense 'Vlamingen', 'Antwerpenaren', 'Friezen', 'Sueven' en de andere 'bar-
baarse volken van de zeekust en de uithoeken van het land' bezocht.107 Die ontvin-
gen hem afwerend en vijandig, maar hij kon uiteindelijk veel 'in zonde dwalende 
Sueven' bekeren.108 De Rodengouw zal na de verovering als nieuw Frankisch dis-
trict zijn ingesteld en kon als koningsgoed worden verdeeld. Pas van koning Chil-

                                                                    
104 Hij lokaliseerde er 12 schorrenweiden ('mariscos duodecim in pago Rodaninse') – rond 700 door 
koning Childebert III geschonken aan de St.-Pietersabdij te Gent – aan de hand van een 16e-eeuws 
overzicht van renteinkomsten. Ze zouden liggen in de latere plaatsen Vlissegem, Houtave, Nieuwmun-
ster, Uitkerke, Lissewege, Zuienkerke, Meetkerke, St.-Pieters-op-de-Dijk, Ramskapelle, Dudzele en 
Oostkerke. Coornaert, Dudzele en Sint-Lenaart: De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Dud-
zele tot omstreeks 1914, p. 20, 26, en "De delta van de Zinkval", p. 47. Andere aanwijzingen geeft De 
Keyser, "De vroegste betrekkingen tussen het Noorden van Brugge en Zeeuws-Vlaanderen", p. 1-7. 
105 Een geïsoleerd schorrengebied, zonder aangrenzende hogere gronden van waaraf het geëxploiteerd 
kon worden, is niet goed denkbaar. Geen van de genoemde schrijvers, ook Coornaert niet, waagde het 
een Vlaanderengouw zonder Brugge aan te nemen. Dhondt, "Vlaanderen, oorspronkelijke ligging en 
etymologie", p. 194. Ryckaert, Brugge: De geschiedenis van een Europese stad, p. 15, De Vries, "The early 
history of Aardenburg", p. 232, en Hillewaert, Op het raakvlak van twee landschappen, p. 99, 103, ruim-
den in Brugge een (te) bescheiden plaats in voor de Rodengouw. De ligging van de Onze-Lieve-
Vrouweparochie, dochterstichting van de kerk van Sijsele in de Rodengouw, op de westoever van de 
Reie in Brugge wijst op een meer westwaartse grens. 
106 Vermeersch, Brugge en de zee: Van Bryggia tot Zeebrugge, p. 19-20. Coornaert, Knokke en het Zwin, p. 
19-21. Ryckaert, "Les origines et l'histoire ancienne de Bruges", p. 119. 
107 'Sed Flanderenses atque Andoverpenses, Fresiones quoque et Suevi et barbari quique circa maris 
litora degentes, quos velut in extremis remotos nullus adhuc praedicationis vomer inpresserat, primo 
eum hostili animo et aversa mente susceperunt, …' Krusch, "Vita Eligii", boek 2, cap. 3, p. 696. Krusch 
zag sporen van bewerking van de tekst uit de Karolingische Tijd. Parenty, Vie de Saint Éloi, évêque de 
Noyon et de Tournai, par Saint Ouen, évêque de Rouen, p. 88-89. Barthélemy, Vie de Saint Éloi, évêque de 
Noyon (588-659), par Saint Ouen, évêque de Rouen, p. 137. Het gaat waarschijnlijk om diverse 'Noord-
zeegermaanse' kustbewoners in het oorspronkelijke graafschap Vlaanderen. De Antwerpenaren hoeft 
men niet bij de latere stad van die naam te zoeken; het kunnen bewoners van 'aangeworpen' schorren 
aan de kust zijn geweest. Noterdaeme, "Sint Eligius in de Pagus Flandrensis", p. 145-149. De Vries, "The 
early history of Aardenburg to 1200", p. 229-231. Fritze, "Zur Entstehungsgeschichte des Bistums 
Utrecht", p. 112-113. 
108 'Multum praeterea in Flandris laboravit, iugi instantia Andoverpis pugnavit multosque erroneos 
Suevos convertit.' Krusch, "Vita Eligii", boek 2, cap. 8, p. 700. Parenty, Vie de Saint Éloi, p. 100. Barthéle-
my, Vie de Saint Éloi, p. 147. 
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debert III (regering 695-711) zijn schenkingen van gronden in de pagus Rodanensis 
bekend.109 Concrete aanwijzingen dat de streek voor of na 690 daadwerkelijk be-
stuurlijk of kerkelijk bij Frisia heeft gehoord, zijn schaars. Het oorspronkelijk be-
oogde 'Friese' bisdom zal ten minste alle nog onbewerkte 'Friese' gebieden hebben 
omvat. Daarbij hoorden waarschijnlijk niet de overgangsgebieden in de Genter-
gouw en het Waasland, die al oogstterrein van 'Doornik-Noyon' waren. De nog 
onaantrekkelijke en nauwelijks bewoonde Rodengouw moet, misschien met uit-
zondering van enkele plaatsen aan de zuidrand, in de eerste tijd na 695 wel tot het 
ressort van Willibrord en zijn bisdom hebben behoord. De overlevering van Willi-
brords prediking en resten van 'Utrechts' kerkbezit geven daarvoor een aanwij-
zing, maar geen strikt bewijs. Willibrord kreeg de kerk van Antwerpen, aan de 
uiterste zuidrand van Frisia, als uitvalsbasis. Zijn tijdgenoten-biografen Beda en 
Alcuin vermeldden zijn optreden op Walcheren, anderen noemden zijn bezoek aan 
Wulpen.110 Willibrord begon mogelijk de bekering van de pagus Rodanensis, maar 
bereikte op korte termijn geen duurzaam resultaat. Door de Frankische verovering 
van Frisia ten noorden van de Rijn werd zijn werkterrein al snel aanzienlijk uitge-
breid. Dat zal de aandacht van het bisdom Utrecht voor de afgelegen Rodengouw 
hebben verminderd. 

De onduidelijke, steeds veranderende geografische situatie in dit gebied, waar de 
zee nog vrij spel had, gaf aanleiding tot vage grenzen. Grote delen van het schor-
renland van zuidelijk Frisia waren koningsgoed. Ze werden vooral vanuit zuidelij-
ker en landinwaarts gelegen streken gekerstend, gekoloniseerd en in cultuur ge-
bracht. Abdijen als de St.-Baafs en de St.-Pieters uit Gent, maar ook verder weg 
gelegen kloosters en kapittels speelden daarbij een belangrijke rol. Mogelijk heeft 
het bisdom Doornik-Noyon via eigenkerken invloed gewonnen aan de zuidkant 
van de Rodengouw.111 In de Friese wet, de Lex Frisionum van circa 800, werd de 
Sincfal genoemd als zuidgrens van het rechtsgebied van Frisia. Het was maar een 
ruwe aanduiding, waarbij ook het oostwaartse vervolg van de grens niet werd 
aangegeven. Het gebied van Brugge kan inbegrepen zijn geweest, maar het kan ook 
overgangsgebied zijn geworden. Binnengrenzen van het toen ongedeelde Franki-
sche Rijk hadden op dat moment niet de politieke betekenis die ze later kregen. 
Graven hadden nog weinig eigen macht. Ze waren ambtenaren van de koning en 
hun functie was niet erfelijk. Een bestuurlijk en kerkelijk machtscentrum in Vlaan-
deren, gericht op expansie, ontstond pas in de 10e eeuw nadat de vikinginvallen, de 
verwarring en de anarchie wat waren afgenomen. Toen pas werd de vrijwel verla-
ten Rodengouw, nog steeds zonder nederzetting van betekenis, bij de pagus Fland-
rensis gevoegd (zie paragraaf 2.10). In die tijd, waarin de bisschop uit Utrecht was 
gevlucht en het bisdom nauwelijks meer functioneerde, moet het gebied ook zijn 

                                                                    
109 En wel, volgens Coornaert, in het uiterste zuidwesten, vlak over de grens van de Vlaanderengouw. 
Zie vorige alinea. 
110 Fritze, "Zur Entstehungsgeschichte des Bistums Utrecht", p. 112-113. Blanchard, La Flandre: Étude 
géographique de la plaine flamande, p. 154. Freitag, "Wulpen", p. 10-12. Gilliodts van Severen, Coutume de 
la ville et châtellenie de Furnes, dl. 1, p. 25. Warnkönig, Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte, dl. 1, p. 99. 
111 Post, Eigenkerken en bisschoppelijk gezag in het diocees Utrecht tot de XIIIe eeuw, p. 1-8. 
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opgenomen in het 'Vlaamse' diocees Doornik-Noyon.112 In het landschap herinne-
ren nog de resten van enkele 'Friese' terpen aan de oude bewoners. Deze terpen, 
wel te onderscheiden van andere en latere kunstmatige ophogingen, komen voor 
in het hele kustgebied, van zuidelijk Jutland tot in Zeeuws-Vlaanderen.113 Er zijn 
slechts enkele aanwijzingen voor soortgelijke terpen in de Vlaamse wadden-
streek.114 Een aantal namen van plaatsen en wateren wijzen op een 'Fries' of 
'Noordzeegermaans' (Ingveoons) substraat.115 Een voorbeeld daarvan is de Ee als 
waternaam, alleen of in samenstelling.116 Deze komt langs de hele kust van Gro-
ningen tot in Zeeuws-Vlaanderen voor; in het binnenland en zuidelijker bestaat 
enkel het Frankische 'Aa'. 

Het midden en oosten van het huidige Zeeuws-Vlaanderen en de streek direct ten 
zuiden daarvan (de 'Vier Ambachten' Assenede, Boekhoute, Axel en Hulst met aan-
horigheden) was in de vroege Middeleeuwen minder onherbergzaam dan het wes-
ten. Hier bleven de venen langer bewaard en kwamen meer en grotere dekzand-

                                                                    
112 De zetel van het uitgeplunderde bisdom Utrecht was van 857 tot 925 verplaatst, eerst naar St.-
Odiliënberg en later naar Deventer. Weiler, "Sint Radboud, bisschop van Utrecht [Deventer] van 
899/900 tot 917", p. 103-105. Het bisdom Utrecht claimde in de 11e eeuw met deels vervalste docu-
menten nog bezit in Sijsele en Brugge. De paus erkende die claim, waardoor hier tot in de 16e eeuw een 
'Utrechtse' enclave bleef bestaan. Warichez, groot kenner van het bisdom Doornik-Noyon, zag die als 
een laatste rest van vroeger gezag van het bisdom Utrecht in westelijk Zeeuws-Vlaanderen en de streek 
van Brugge. Warichez, Les origines de l’Èglise de Tournai, p. 101-103. Deze eenvoudige oplossing is nooit 
overtuigend weerlegd; ze ging verloren in een woud van theorieën. Post, Eigenkerken en bisschoppelijk 
gezag in het diocees Utrecht tot de XIIIe eeuw, p. 232-248. Van Vliet, In kringen van kanunniken, p. 146-
148. Hillewaert, Op het raakvlak van twee landschappen, p. 103, 136-140. Muller, Geschiedkundige atlas 
van Nederland, De kerkelijke indeeling omstreeks 1550, I: Het bisdom Utrecht, p. 73. 
113 'Dans les îles zélandaises, où, parmi de nombreux 'vluchtbergen' (monts-refuges), on a parfois du 
mal à reconnaître les authentiques terpen, on en trouve quand même un assez bon nombre, … En 
Flandre zélandaise … ils sont assez nombreux, mais n'apparaissent guère avant le VIIIème siècle: témoin, 
près d'Aardenburg, le nom de Locwirde, que l'on rencontre dans un texte de 791. Cependant au fur et à 
mesure que l'on progresse vers l'ouest en direction de la Flandre belge, ils se raréfient et bientôt dispa-
raissent.' [Op de Zeeuwse eilanden waar het, tussen veel vluchtbergen, soms moeilijk is de echte terpen 
te herkennen, vindt men er toch aardig wat, … In Zeeuws-Vlaanderen … zijn ze tamelijk talrijk, maar 
nauwelijks van vóór de 8e eeuw bekend: één vermelding, de naam Locwirde (Oudfries wierde = terp), 
bij Aardenburg, die voorkomt in een tekst uit 791. Hoe verder men echter naar het westen gaat in de 
richting van Belgisch Vlaanderen, komen ze steeds minder en al spoedig niet meer voor.] Lebecq, "De la 
protohistoire au Haut Moyen Âge: Le paysage des "terpen" au long des côtes de la mer du Nord, spécia-
lement dans l'ancienne Frise", p. 128-129. Vos, "Holocene geology and occupation history of the Prov-
ince of Zeeland", p. 68-69. Gottschalk, Historische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, dl. 1, 2e 
dr., p. 18.  De Vries, "The early history of Aardenburg", p. 245. Trimpe Burger, "Onderzoekingen in 
vluchtbergen, Zeeland". Dekker, Zuid-Beveland, p. 88-90. Bij vroeger archeologisch onderzoek in 
Zeeland heeft men soms vroegmiddeleeuws materiaal als niet passend in het toen geldende historische 
kader een latere datering gegeven. Terpen daar kunnen daarom ouder zijn dan men dacht. 
114 Tys, "De inrichting van een getijdenlandschap: De problematiek van de vroegmiddeleeuwse neder-
zettingsstructuur en de aanwezigheid van terpen in de kustvlakte". 
115 Dhondt, "Het ontstaan van het vorstendom Vlaanderen", dl. 1, p. 540-541. Schönfeld, Historische 
grammatica van het Nederlands, 8e dr., p. xxx-xxxvii, rekende heel Zeeuws-Vlaanderen tot Frisia. 
116 Ee (meerdere, o.a. bij Aardenburg), Arndelzee (= Arndels-Ee), Heidensee, Hurlezee, Laree. Gott-
schalk, Historische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, dl. 1, 2e dr., p. 86 en register p. 226-236. 
Van Driel, Zeeuwse plaatsnamen: Van Aardenburg tot Zonnemaire, p. 16, 212-214. Philippa, Etymologisch 
woordenboek van het Nederlands, dl. 1, p. 65. Schönfeld, Nederlandse waternamen, p. 139-142. 
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ruggen voor.117 Aan de zuidkant waren de randen van de hogere gronden door 
kreken verbonden met het open water en geschikt voor bewoning. Waarschijnlijk 
hebben 'Friese' kolonisten zich er eerder en in grotere aantallen gevestigd dan aan 
de zeekant in de Rodengouw. Er zijn daar nog weinig archeologische bewijzen van; 
wel vindt men er resten van de kenmerkende terpen.118 De Vier Ambachten moe-
ten een of meer 'Friese' grensgouwen hebben gevormd, danwel oorspronkelijk 
deel hebben uitgemaakt van de Roden- of de Waasgouw. Het gebied werd pas in de 
eerste helft van de 11e eeuw opgenomen in het graafschap Vlaanderen. De 'Friese' 
bestuurlijke en kerkelijke inrichting, en sporen van 'Zeeuws-Fries' recht, bleven er 
nog langere tijd bewaard.119 De verplichte scheepsheervaart, waarbij de graaf (net 
als in Holland en andere delen van Zeeland) in de hoofdplaatsen bemande oorlogs-
koggen kon oproepen, lijkt een overblijfsel van een ouder 'Fries' recht. Mogelijk is 
het verder ontwikkeld door Deense prefecten in de Noormannentijd.120 Ook de in 
de Vier Ambachten gebruikte vredeban, een formele procedure bij bezitsover-
dracht, zou 'Friese' wortels hebben.121 Meer nog dan in westelijk Zeeuws-
Vlaanderen vindt men in het centrale deel waternamen met 'Ee'. Ook een aantal 
plaatsnamen zijn er van 'Noordzeegermaanse' oorsprong.122 De boodschap van 
Willibrord moet hier beter hebben wortel geschoten dan in de Rodengouw. Auber-
tus Miraeus vertelde erover: 'Hy heeft oock gepredict te Grevelinge, te Biervliet, tot 
Axel, te Hulst en in andere steden van Vlaenderen en dat met groot salich pro-
fyt'.123 Elisabeth Gottschalk overdreef door te zeggen dat de bisschop van Doornik 
niet alert was en misschien minder geïnteresseerd, en dat 'het jonge expansionisti-
sche bisdom Utrecht in het Zuiden aansluiting zocht bij de bewoonde wereld van 
het Land van Waas'.124 Men mag eerder aannemen dat het omgekeerde is gebeurd. 
Aan de Schelde strekte het bisdom Doornik-Noyon zich al vroeg uit in van oor-

                                                                    
117 Vos, "Holocene geology and occupation history of the Province of Zeeland", p. 68-69. Gottschalk, De 
Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen, p. 10-15. 
118 Gottschalk, De Vier Ambachten, p. 55. 
119 Een aantal bestuurlijk-juridische eigenaardigheden van de Vier Ambachten wijzen op oude banden 
met 'Fries' Zeeland. Dat de schout er scoutate (met de Friese uitgang, i.p.v. scoutete) heette, doet den-
ken aan een oorspronkelijk 'Friese' administratie. Gysseling, "Oude toponiemen in de Vier Ambachten", 
p. 169-174, en "Het oudste Fries", p. 4. 
120 Gottschalk, De Vier Ambachten, p. 16-21. Fruin, De provincie Zeeland en hare rechterlijke indeeling 
vóór 1795, p. 4-5. Desmet, "De bestuurlijke organisatie van de streek [Vier Ambachten] in de Middel-
eeuwen van de vierde tot de veertiende eeuw", p. 526. Verbruggen, Het leger en de vloot van de graven 
van Vlaanderen vanaf het ontstaan tot in 1305, p. 22-23.  Jansen, "Heervaart in Holland", p. 1-2, 6, 21-25. 
De Graaf, Oorlog om Holland 1000-1375, p. 154. Tuuk, Noormannen in de Lage Landen, p. 110-118. 
121 Fruin, "Over de beteekenis van bannus pacis in een charter van Floris V van 14 mei 1273", en "Over 
waarheid, kenning en zeventuig in de rechtspleging van Holland en Zeeland", p. 321. Koch, "De vrede-
ban bij levering van onroerend goed in de Nederlanden". Brand, "Een vertaling van de keure van de Vier 
Ambachten van 1242", p. 518. Anderzijds kwam het 'Friese' aasdom (erfrecht), mogelijk verdrongen, 
ten zuiden van de 'Maasmond' niet meer voor. Blok, "Opmerkingen over het aasdom", p. 260. 
122 Bijv. Arberzee, Assenede, Bommenee, Diepenee, Holenhee, enz. en o.a. Axel, Zaamslag, Heerst. Gott-
schalk, De Vier Ambachten, register, p. 568-585. Van Driel, Zeeuwse plaatsnamen: Van Aardenburg tot 
Zonnemaire, p. 56-57, 59, 63. Gysseling, "Oude toponiemen in de Vier Ambachten", p. 170-171, en "Het 
oudste Fries", p. 1-9, 22-26. 
123 Miraeus, Cort verhael van het leven van den heylighen Willibrordus, aerts-bisschop van Utrecht, p. 8. Met 
'Vlaenderen' bedoelde hij het latere graafschap, met 'Grevelinge' waarschijnlijk Greveningen bij het Zwin. 
124 Gottschalk, De Vier Ambachten, p. 16-17. 
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sprong 'Friese' gebieden en breidde het zich nog noordwaarts uit. In de Roden-
gouw vulde de bisschop van Doornik het vacuüm dat de vikingen hadden veroor-
zaakt. Alleen in de Vier Ambachten heeft de 'Friese' kerk van Utrecht zich, zij het 
ternauwernood, kunnen handhaven. Het 'Utrechtse' gebied maakte later deel uit 
van het Duitse Rijk. Het moet oorspronkelijk groter zijn geweest. Ten tijde van de 
Investituurstrijd in het begin van de 12e eeuw werden pogingen ondernomen om 
Zeeland Bewestenschelde125 en de Vier Ambachten over te hevelen naar het 
'Vlaamse' bisdom Terwaan (zie paragraaf 2.12). Bij grensgeschillen met het bis-
dom Doornik-Noyon in 1264 wezen scheidslieden onder toezicht van de Vlaamse 
gravin verschillende parochies aan dit bisdom toe. Daaronder waren Bassevelde, 
Watervliet, Ten Hamer en Saafinge, die eerder bij 'Utrecht' hoorden, en omstreden 
plaatsen als Kaprijke, Lembeke, Eeklo en Moerbeke.126 

2.7 Zeeuws Friesland valt toe aan het Middenrijk 

De grens van Frisia speelde opnieuw een rol toen de opvolgers van Karel 'de Grote' 
in de 9e eeuw het Frankische (Karolingische) Rijk onder elkaar verdeelden. Dit 
gebeurde in verschillende stappen waarvan we hier alleen de belangrijkste noe-
men. Lodewijk 'de Vrome' (778-840) maakte meerdere plannen voor de verdeling 
van het Rijk, maar die leidden tot felle betwistingen van zijn zonen. In dezelfde tijd 
namen de aanvallen van Noormannen en vikingen toe, sommige aangestookt door 
zijn oudste zoon Lotharius (795-855). Lodewijk was daardoor gedwongen de 
Deense prinsen Hemming, Harald en Rorik in te zetten bij de verdediging van de 
Scheldedelta en het bestuur van het Rivierenland. De tekst van de voorgenomen 
Rijksdeling uit 831 is interessant omdat ze een (vorm van) administratieve inde-
ling weergeeft. Lodewijk II 'de Duitser' (806-876), derde zoon van 'de Vrome', zou 
naast Beieren de volgende gebieden krijgen: 

Ad Baiwariam totam Toringiam, Ribuarias, Atoarias, Saxoniae, Frisie, Ardenna, Asbania, Bragmento, 
Franderes, Mempiscon, Medenenti, Ainau, Austerban, Adertensis, Tervanensis, Bolensis, Quentovico, 
Camalecensis, Virdomadensis.127 
[Bij Beieren (komt) heel Thüringen, Ripuarië, Gelre, Saksen, Frisia, de Ardennen, de Haspengouw, 
Brabant, Vlaanderen, de Mepsegouw (rond Torhout en Roeselare), de Mélantois (bij Rijsel), Hene-
gouwen, Oosterbant, Artesië, Terwaan, de Bonengouw (Boulogne-sur-Mer), de Kwintegouw 
(Quentovic, later Stapel, Étaples), de Kamerijkse gouw (Cambrai) en de Vermandois.] 

                                                                    
125 Zeeland Bewestenschelde was de gebruikelijke benaming voor het gebied van de eilanden Walche-
ren, Noord- en Zuid-Beveland, Borsele, Wolfaartsdijk en aanhorigheden. 
126 Muller, Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 (OBSU), dl. 3, nr. 1615, 1616, 1640-1642, en 
Geschiedkundige atlas van Nederland, De kerkelijke indeeling omstreeks 1550, I: het bisdom Utrecht, p. 70-
72. Warichez, Les origines de l’Église de Tournai, p. 99-101. Brand, "Geschiedenis van kerk en godsdienst 
in Zeeuws-Vlaanderen en het in België gelegen deel van de Vier Ambachten", p. 697-734. Omstreeks het 
jaar 1264 kende Holland-Zeeland een periode van vrede, maar met een zwak bestuur en weinig invloed 
in Utrecht. Graaf Floris V was nog minderjarig en zijn voogden erkenden de Vlaamse leenhoogheid over 
heel zuidelijk Zeeland (Zeeland Bewestenschelde tot aan de (Ooster)Schelde). 
127 Boretius, "Capitularia regum Francorum (Capit.)", dl. 2, nr. 194, p. 24. 
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In deze opsomming komen de Rodengouw, de Vier Ambachten, de Waasgouw en 
de Gentergouw niet voor. Ze moeten daarom in één of meer van de omringende 
gebieden inbegrepen zijn geacht. Het is onwaarschijnlijk dat dit in 831 het kleine 
Vlaanderen en/of de Mepsegouw was of waren. Aannemelijker lijkt het dat ten 
minste de Rodengouw en de Vier Ambachten, maar mogelijk ook de moerassige 
Waasgouw op dat moment zijn opgevat als deel van de provincie Frisia, die uit 
meerdere gouwen bestond. Voor de Gentergouw is hetzelfde niet uit te sluiten. 
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de Gentergouw (wellicht ook een deel van de 
Waasgouw) in die tijd werd beschouwd als behorend tot het grote Brabant, dat 
verschillende districten omvatte.128  

In 839 regelde Lodewijk in Worms voor het laatst zijn opvolging. Lotharius en 
Karel ('de Kale', 823-877) ontvingen het grootste aandeel in het Rijk. Lotharius 
kreeg de oostelijke gebieden, met Frisia rechts van de Maas. Het Westen, met Frisia 
links van de Maas, was voor de pas vijftienjarige Karel. Lodewijk 'de Duitser', de 
opstandige zoon die niet tot inkeer kwam, behield alleen Beieren. In de Annalen 
van St.-Bertijns werd het als volgt beschreven: 

Cuius divisionis formula ita se habuit: Quarum altera regnum Italiae partemque Burgundiae, …, inde 
per decursum Mosae usque in mare … ducatum Fresiae usque Mosam, …  Altera partem Burgundiae, 
…, et sic per decursum Mosae usque in mare, … habuit.129 
[De verdeling zag er als volgt uit. Een deel (het oostelijke) bestond uit het koninkrijk Italië en een 
deel van Bourgondië, …, van daar Maasafwaarts tot aan zee …, het hertogdom Frisia tot aan de 
Maas, …  Het andere (westelijke) deel omvatte de rest van Bourgondië, …, en van daar Maasaf-
waarts tot aan zee, ….] 

Na de dood van Lodewijk 'de Vrome' zetten zijn zonen de strijd onderling voort. 
Lotharius kreeg de overhand in de delta van Rijn, Maas en Schelde. In het Rivieren-
gebied handhaafde hij Harald en Rorik, die zich daar eerder hadden misdragen. In 
841 beleende hij Harald voor zijn bewezen diensten ook met Walcheren en de 
aangrenzende gebieden, hoewel zijn vader in 839 de Scheldedelta aan Karel had 
toegewezen.130 Gezien het overwicht van Lotharius en Harald op dat moment mo-
gen we aannemen dat dit het hele zuiden van Frisia tot aan de Sincfal betrof. Om 
een einde te maken aan de uitputtende oorlogen besloten de broers ten slotte tot 
onderhandelingen. Elk benoemde in 842 veertig commissarissen met terreinken-
nis om te adviseren over een evenwichtige verdeling. De financiële opbrengst van 
de landen, macht, invloed en persoonlijke voorkeuren speelden een belangrijke rol, 

                                                                    
128 Een oorkonde van Lodewijk 'de Vrome' uit 819 duidt de St.-Baafsabdij aan als gelegen 'in pago 
Bracbantinse'. Koch, "Grenzverhältnisse an der Niederschelde, vornehmlich im 10. Jh.", p. 199-200. 
Willems, "Les frontières de la France et de l'Empire à Gand et dans le pays de Waes du IXe au XIIe siècle", 
p. 295. 
129 Latijnse tekst met Duitse vertaling: Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, dl. 2, p. 44-47. 
Engelse vertaling: Nelson, The annals of St-Bertin, p. 45-46. 
130 Annalen St.-Bertijns, jaar 841: 'Gualacras aliaque vicina loca huius merita gratias in beneficium 
contulit'. Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, dl. 2, p. 54. Henderikx, "De ringwalburgen in 
het mondingsgebied van de Schelde", p. 83-84. Van der Tuuk, Noormannen in de Lage Landen, p. 85-86. 
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naast historische, kerkelijke, natuurlijke en met vestingen verdedigde grenzen.131 
In 843 kwamen Lodewijks zonen in Verdun de grenzen van een 'Oostrijk' (Duits-
land), 'Westrijk' (Frankrijk) en 'Middenrijk' (van Frisia tot Italië) overeen. De 
noordwestgrens van het Middenrijk lag daarbij deels aan de Schelde. Van het ver-
drag is alleen een samenvatting overgeleverd in de Annalen van St.-Bertijns: 

Ubi (penes Virodunum) distributis portionibus, Hludowicus ultra Rhenum omnia, …; Hlotharius intra 
Renum et Scaldem in mare decurrentem, …, et per deflexum Rhodani in mare, …132 
[Toen daar (in Verdun) de aandelen verdeeld werden, kreeg Lodewijk ('de Duitser') al het land over 
(ten oosten van) de Rijn …; Lotharius (I, van het Middenrijk) (kreeg) het gebied tussen Rijn en 
Schelde dat naar de zee afloopt (of: dat in zee uitmondt), …, en langs de Rhône tot aan de zee, …] 

Lotharius, die blijkbaar ook Artesië en het gebied ten noorden daarvan had willen 
hebben, kreeg als compensatie nog de rijke abdij van St.-Vaast bij Atrecht, als en-
clave in Karels gebied. De tekst geeft slechts een ruwe begrenzing van de drie Rij-
ken; elke precisering op basis daarvan is speculatief. Het zinsdeel over de Schelde 
wordt gewoonlijk ongeveer als volgt vertaald: 'Lotharius (kreeg) het land tussen 
de Rijn en de Schelde tot aan haar monding'.133 Hierbij gaat men ervan uit dat in 
mare decurrentum (enkelvoud!) hoort bij de laatstgenoemde rivier, dus de Schelde. 
Uit de formulering is wel afgeleid dat niet de hoofdstroom van de Schelde (de Oos-
terschelde) de grens had gevormd, maar dat het hele mondingsgebied (tot de zuid-
grens van Frisia en die van het bisdom Utrecht, dus mogelijk tot bij de Sincfal) aan 
Lotharius was toegevallen.134 Een andere verklaring met hetzelfde resultaat is 
mogelijk. De bepaling in mare decurrentum kan ook betrekking hebben op het 
woord terram (land, gebied) dat in het Latijn kortheidshalve kan worden weggela-
ten. Dan komt men op een vertaling als boven in de inspringende tekst. Dit kon 
betekenen dat de hele delta van Rijn, Maas en Schelde bij het Rijk van Lotharius 
hoorde. Voor deze oplossing spreekt het – tegenwoordig vrij algemene – inzicht 
dat de noordoostgrens van Lotharius' gebied bij de Utrechtse Heuvelrug (ten oos-
ten van de Utrechtse Vecht, de noordelijkste Rijnarm) heeft gelegen, met een ver-
volg door het Almere en het Vlie.135 Ook bij de Rhône liep de grens van het Mid-

                                                                    
131 Steinbach, "Die Entstehung der Volksgrenze und der Staatsgrenze zwischen Deutschland und Frank-
reich". Dit artikel geeft een goed overzicht van de belangen bij de rijksdeling van 843, al is de kaart van 
het noordelijk Middenrijk onjuist. 
132 Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, dl. 2, p. 60-61. Schneider, Auf der Suche nach dem 
verlorenen Reich, p. 71-72. Nelson, The annals of St-Bertin, p. 56. De tekst (van Regino von Prüm) die 
Schulze, Vom Reich der Franken zum Land der Deutschen, p. 328, als verdrag van Verdun presenteert, is 
een afwijkend ontwerp uit 842. Ze stemt ook niet overeen met zijn kaart op p. 329. 
133 Bijv. Rau, p. 61; Schneider, p. 72; Nelson, p. 56; Nonn, Pagus und Comitatus in Niederlothringen: 
Untersuchungen zur politischen Raumgliederung im früheren Mittelalter, p. 56; Van Vliet, In kringen van 
kanunniken, p. 133. 
134 Van Vliet, In kringen van kanunniken, p. 133. Zie ook Nonn, Pagus und Comitatus in Niederlothringen, 
p. 55-56. 
135 Van Vliet, In kringen van kanunniken, p. 133-135. Schneider, Auf der Suche nach dem verlorenen Reich, 
p. 78-91. Jongbloed, "'Cold case' Upladen", p. 30-32. De Romeinen beschouwden de Vecht, het Flevo-
meer en het Vlie al als de noordelijke Rijntak (zie citaten van Pomponius Mela en Plinius in par. 1.5). 
Vergeten is dat in 1654 Hermannus Conringius, De finibus imperii Germanici, boek 1, cap. 3, p. 20-21, al 
schreef dat de noordoostgrens van het Middenrijk aan het Vlie lag. Wagenaar, Vaderlandsche historie, dl. 
2, p. 61, verwees ernaar maar dacht zelf dat het de Oude Rijn bij Katwijk was. De tijdelijke politieke 
scheiding in 843 van Frisia in een westelijke en een oostelijke helft heeft waarschijnlijk aanleiding 
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denrijk volgens de tekst 'langs de Rhône tot aan de zee'. Toch behoorde een flinke 
strook op de rechteroever vanaf het handelscenrum Lyon tot aan de kust bij Lotha-
rius' rijk.136 Het is aannemelijk dat wat voor de benedenloop van de Rijn (Vecht) en 
de Rhône overeengekomen was – de hele delta bij het Middenrijk – ook voor de 
Schelde gold. 

Men mag verder bedenken dat rivieren in de Middeleeuwen meestal een brede 
natuurlijke bedding hadden, vaak met meerdere takken, geulen, ondieptes, platen 
en 'wandelende' eilanden. Dit was temeer het geval in de delta, waar de hoofd-
stroom soms moeilijk aan te duiden en in elk geval veranderlijk was. Dat kon een 
reden zijn om de hele delta bij één zijde van het te begrenzen gebied in te delen, 
vooral als zich daarlangs een andere natuurlijke of historische grens bevond. Een 
extra argument kan zijn geweest dat degene die de belangrijkste handelssteden 
aan een rivier bezat, ook verantwoordelijk werd gehouden voor recht en veiligheid 
op de toevoerwegen in de delta en in de aanliggende kustwateren. In het geval van 
de Rijn, met Dorestad en Keulen, en de Schelde, met Domburg, Antwerpen en 
waarschijnlijk Gent, was dat Lotharius. Alleen door het bezit van de hele kust-
strook met aanloophavens, douane- en tolstations, van de noordelijke tot de meest 
zuidelijke aanvaarroute, van de voorhaven Medemblik (nabij het Vlie) tot aan Aar-
denburg en Brugge, kon hij de volledige delta controleren. Net zoals hij het hele 
mondingsgebied van Maas en Rijn (met de rechteroever van de Utrechtse Vecht), 
en van de Rhône (met zijn rechteroever) in handen kreeg, zal Lotharius ook het 
hele mondingsgebied van de Schelde met daarbij de linkeroever beneden Gent 
hebben opgeëist. Door vanaf Gent de grens naar het noordwesten te trekken (de 
Schelde stroomt er naar het oosten), kon die aanzienlijk worden verkort.137 Dat dit 
oevergebied deel uitmaakte van Brabant en/of Frisia, die verder al tot zijn gebied 
behoorden, maakte zijn claim nog sterker. Het feit dat Karel de belangrijke abdij 
van St.-Vaast aan Lotharius moest aanbieden, maakt het waarschijnlijk dat hij hem 
in de Scheldedelta al maximaal was tegemoet gekomen. Voor Karel was de perifeer 
gelegen en door vikingen geteisterde zuidrand van Frisia toentertijd militair noch 
economisch interessant; voor Lotharius juist wel. Deze had al van zijn belang-

                                                                                                                                                                      
gegeven tot de geheel andere ontwikkeling van deze delen. Ook de eigen prefectuur voor oostelijk Frisia 
en de beperking van de heervaartplicht van haar bewoners tot het gebied tussen Vlie en Wezer kan er 
een direct gevolg van zijn. Zie hiervoor par. 2.3 en 2.4. 
136 'Die Rhône, die von Lyon ab …, war überhaupt kein Grenzfluß. Zwar sprang das westfränkische 
Gebiet … wieder nach Osten vor, erreichte aber nicht den Strom, …. Nahe der Mittelmeerküste bog das 
westfränkische Stadtgebiet von Nîmes bis in die Nähe der Rhône aus, erreichte sie aber nicht völlig, da 
das lotharingische Arles noch den Ager Argenteus (Argence) mit einer Mindestbreite von sechs Kilome-
tern westlich des Stromes besaß.' [De Rhône, die van Lyon af …, was helemaal geen grensrivier. Welis-
waar stak het Westfrankische gebied … weer naar het oosten uit, bereikte echter niet de rivier, … Bij de 
Middellandsezeekust strekte het Westfrankische stadsgebied van Nîmes zich uit tot nabij de Rhône, 
bereikte ze echter niet helemaal, daar het Lotharingse Arles nog de Ager Argenteus (Argence) met een 
minimale breedte van 6 km ten westen van de Rhône bezat. Kern, Die Anfänge der französischen Aus-
dehnungspolitik bis zum Jahr 1308, p. 315-316. Kern kende waarschijnlijk niet de situatie aan de Schel-
de; zijn voorstelling van de grens daar (het Waasland Frans) is niet overtuigend. Zie ook kaart met 
Rhônegebied na 'Verdun' bij Kirn, Politische Geschichte der deutschen Grenzen, p. 17. 
137 Er zou anders een oostelijke uitloper of 'enclave' (destijds onland zonder financiële opbrengst van 
betekenis) van het West-Frankische Rijk ontstaan. 
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stelling voor de Scheldedelta blijk gegeven door daar in 841 de Noorman Harald 
als leenman te installeren. Lotharius kreeg als oudste zoon een politiek en econo-
misch waardevol, maar kwetsbaar aandeel. Naast de keizerskroon en de hoofdste-
den Rome en Aken, ontving hij het gebied met de van oudsher belangrijke ver-
keersassen tussen de Middellandse Zee en de Noordzee, de Rhône-Saône, de Rijn-
Moezel, de Maas en de Schelde.138 

Gezien deze opzet is het aannemelijk dat Lotharius het hele zuiden van de provin-
cie Frisia en van het bisdom Utrecht, inclusief de handelsplaatsen, douanestations 
en tollen van die zuidzoom, tot zijn gebied heeft gerekend.139 De grens kan bij be-
nadering zijn gevormd door de lijn van de Schelde bij Gent naar de kust bij Brugge. 
Een indirecte aanwijzing daarvoor geeft het capitularium van Servais, dat Karel 'de 
Kale' in 853 uitvaardigde na topberaad met Lotharius in Valencijn (Valenciennes). 
Deze verordening onderscheidde in het Westrijk twaalf gebieden (missatica), elk 
bestaande uit meerdere graafschappen. Per gebied waren enkele geestelijke en 
wereldlijke heren belast met het handhaven van de vrede.140 Missaticum 3 betrof 
het Noorden: 

3.   Immo episcopus, Adalardus abba, Waltcaudus, Odelricus missi in Noviomiso, Vermendiso, Adertiso, 
Curtriciso, Flandra, comitatibus Engilramni et in comitatibus Waltcaudi.141 
[3.   Bisschop Immo (van Doornik-Noyon), abt Adalard (van de St.-Bertijnsabdij), Waltcaud en Odel-
ricus zijn de commissarissen in Noyon, Vermandois, Atrecht, Kortrijk, Vlaanderen, de graafschap-
pen van Ingelram en in de graafschappen van Waltcaud.] 

Vlaanderen was toen nog het kleine kustgraafschap ten westen van Brugge. We 
gaan hier niet in op de verdelingslijstjes die talloze auteurs uit deze tekst hebben 
gedestilleerd.142 We stellen vast dat de Rodengouw, de Vier Ambachten, de Waas-
gouw en de Gentergouw ook hier niet met naam worden genoemd, evenmin als de 
bisschop van Utrecht. Het is in theorie mogelijk dat Waltcaud, Odelricus of Ingel-
ram graaf waren in deze gouwen, maar daarvan is niets bekend. Men mag er daar-
om rekening mee houden dat deze gebieden niet tot het Westrijk maar tot het 
Middenrijk behoorden. 

                                                                    
138 Schneider, Auf der Suche nach dem verlorenen Reich, p. 235-241. Kienast, Deutschland und Frankreich 
in der Kaiserzeit (900-1270): Weltkaiser und Einzelkönige, dl. 1, 2e dr., p. 3-4. 
139 Van de Ven, Leefbaar laagland, p. 71, meende dat de verdeling van de 'economisch waardevolle' 
schorren van de zuidrand van Frisia al in 843 in Verdun aanleiding gaf tot de 'grillige Rijksgrens rond de 
Vier Ambachten'. Daar is is geen enkele aanwijzing voor. Het Westrijk had ook al dergelijke beperkt 
bruikbare voorlanden aan de Vlaamse kust. 
140 Met 'vrede' werd in vroegmiddeleeuwse rechtsteksten vaak veiligheid en rechtszekerheid bedoeld. 
141 Boretius, "Capitularia regum Francorum (Capit.)", dl. 2, nr. 260, p. 275. Vander Houve, Hantvest of 
chartre chronyck, dl. 1, p. 426-427. 
142 Bijv. Dhondt, "Het ontstaan van het vorstendom Vlaanderen", dl. 1, p. 552-556. Sproemberg, Die 
Entstehung der Grafschaft Flandern, p. 18-21. Vanderkindere, "Le Capitulaire de Servais et les origines 
du comté de Flandre". 
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2.8 Zeeuws Friesland wordt deel van het Duitse Rijk 

De verdeling van 'Verdun' bleef in stand tot 855 toen Lotharius in Prüm het Mid-
denrijk onder zijn drie zonen verdeelde. Het noordelijke deel met het mondingsge-
bied van Rijn, Maas en Schelde kwam aan Lotharius II (827-869). Toen deze zon-
der wettige erfgenamen overleed, verdeelden zijn ooms Lodewijk 'de Duitser' 
(Duitsland) en Karel 'de Kale' (Frankrijk) op 8 augustus 870 zijn koninkrijk onder 
elkaar. Van die regeling, het 'verdrag van Meerssen', dat niet in Meerssen maar in 
of bij Eijsden143 werd gesloten, is wel een uitgebreidere tekst bewaard: 

Anno … 870, …, inter gloriosos reges Karolum et Hludowicum fuit haec divisio regni facta in procaspide 
(in loco (H)aspide?) super fluvium Mosam. Et haec portio quam sibi Hludowicus accepit. Coloniam, Tre-
viris, Uttrecht, … …, de Frisia duas partes de regno quod Lotharius habuit. … Et haec est divisio quam 
Carolus de eodem regno sibi accepit. Lugdunum, Vesontium, Vienna, …, de Frisia tertiam partem.144 
[In het jaar … 870, …, werd het koninkrijk (van Lotharius II) in (H)aspide (Eijsden) aan de Maas op 
deze manier verdeeld tussen de roemvolle koningen Karel en Lodewijk. En dit is het aandeel dat 
Lodewijk voor zichzelf aanvaardde: Keulen, Trier, Utrecht, … en van Frisia twee (derde-) delen van 
wat Lotharius toebehoorde. … En dit is het aandeel van dit Rijk dat Karel voor zichzelf aanvaardde: 
Lyon, Besançon, Vienne, … en het derde deel van Frisia.] 

De formulering van de verdeling van Frisia was voor latere lezers niet zonder meer 
begrijpelijk. De driedeling deed denken aan die van de Lex Frisionum. Lange tijd 
werd gedacht dat het 'Middenrijks Friesland' van Lotharius I en II oostwaarts tot 
de Wezer of ten minste tot de Eems had gereikt. Dit leverde heel vreemde verde-
lingskaarten op. De laatste tijd lijkt er overeenstemming over te bestaan dat het 
midden en oosten van Frisia al sinds 'Verdun' bij Duitsland hoorde en dat Lothari-
us alleen het westelijk deel tussen Sincfal en Vlie bezat. Het twee derde deel dat 
Lodewijk 'de Duitser' hiervan kreeg was dan het gebied tussen het Vlie en de Maas, 
die toch al de hoofdscheidslijn van het verdrag was. Ongeveer half zo groot was het 
laatste derde deel voor Frankrijk, Frisia tussen Maas en Sincfal.145 Deze verdeling 

                                                                    
143 De onderhandelingen werden afgerond op een plaats aan de Maas, halverwege tussen Meerssen (bene-
den Maastricht) en Herstal (beneden Luik). Nelson, The annals of St-Bertin, p. 167-168: 'Charles made for 
Ponthion, where he received envoys from his brother telling him to proceed to Herstal, while Louis would 
come to Meersen, and at the beginning of August they would hold talks at the mid-way point between 
those two places. … Envoys sped back and forth between those two brothers and kings, until finally they 
met together on 28 July [870] at the place appointed for the dicussions; and they made the following divi-
sion of Lothar's realm between them …'. In het bovenschrift van sommige van de overgeleverde versies 
van het verdrag is de plaats van handeling met naam aangeduid; zie inspringende tekst. Pertz, "Regum 
Francorum, imperatorum, divisio imperio capitularia", nr. 227, p. 517. Boretius, "Capitularia regum Fran-
corum (Capit.)", dl. 2, nr. 251, p. 193, regel 13-14. Het woord 'procaspide' heeft tot veel verwarring geleid. 
Pas vrij kort geleden werd het verband gelegd met de oudste Germaanse en Waalse benamingen voor 
Eijsden: Espide, Haspere, enz., in vele vormen. Schrijnemakers, "Orthographie en localisatie van plaatsna-
men", p. 106-111, zag in 'in procaspide' een overschrijffout van 'in loco (H)aspide'. De gelijkenis is in het 
beperkte zoekgebied m.i. te sterk om nog een van de vroegere gissingen aan te kunnen nemen. Künzel, 
Lexicon van nederlandse toponiemen tot 1200, p. 125-126. Van Berkel, Nederlandse plaatsnamen: Herkomst 
en historie, 3e dr., p. 121. Van Hall, Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten, p. 28-29. 
144 Pertz, "Regum Francorum, imperatorum, division imperio capitularia", nr. 227, p. 516-517. Rau, 
Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, dl. 2, p. 208-212. Nelson, The annals of St-Bertin, p. 168-169. 
145 Van Vliet, In kringen van kanunniken, p. 133-134. Schneider, Auf der Suche nach dem verlorenen Reich, p. 
78-91. Jongbloed, "'Cold case' Upladen", p. 30-32. Henstra, Friese graafschappen tussen Zwin en Wezer, p. 
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gaf Duitsland de controle over de Rijn en Frankrijk die over de Schelde. Hoe het 
met de macht over de toen ook belangrijke Maas zat, weten we niet. Tien jaar later 
stonden de erfgenamen van de Franse koning, in diplomatieke en militaire nood en 
om grotere verliezen te voorkomen, hun deel van 'Lotharingen' en Frisia (dus van 
het noordelijk deel van het Middenrijk) aan Duitsland af. Dit werd in 880 bezegeld 
met het verdrag van Ribemont.146 De Duitse noordwestgrens schoof nu op naar die 
van het vroegere Middenrijk, naar de Schelde en de zuidrand van de Scheldedelta. 
'Lotharingen' en Frisia bleven binnen die Duitse unie vrij zelfstandig. Bij elke ver-
zwakking van Duitsland werd de macht over het Middenrijk opnieuw betwist. Op-
volgende botsingen met regionale machthebbers en de Fransen brachten delen van 
'Lotharingen' en Frisia nog enkele malen in de Franse invloedssfeer. De Duitse 
koningen konden er meestal na enige tijd hun, later steeds meer tanende, opperge-
zag herstellen. De grenzen van 'Ribemont' (880) bleven daardoor tot het eind van 
de Middeleeuwen in grote lijnen bewaard.147 

Veel auteurs hebben aangenomen dat de noordgrens van het Westrijk na 'Verdun' 
aan de Westerschelde heeft gelegen. De meesten van hen maakten een voorbehoud 
voor de Vier Ambachten, die deel van het Middenrijk, later het Duitse Rijk, konden 
hebben uitgemaakt.148 Een goede verklaring voor die 'uitstulping' bij de Vier Am-
bachten werd niet gegeven. Weliswaar hoorde dit gebied bij het bisdom Utrecht, 
maar dat moet in de 8e en het begin van de 9e eeuw ook het geval zijn geweest met 
(ten minste het noorden van) de Rodengouw en het Land van Waas. Het overschrij-
den van bisdomsgrenzen vormde bij de Rijksdeling overigens geen al te groot be-
zwaar; ook in andere gevallen werd er overheen gestapt.149 Het veronderstelde 
grensverloop was vreemd omdat geen natuurlijke, administratieve of etnische 
grens er aanleiding toe gaf. Een doorgaande 'Westerschelde' bestond in 843 nog 
niet omdat de zandrug bij Rilland waarschijnlijk pas in de 11e eeuw is doorgebro-
ken; pas na 1400 ontstond hier een scheepvaartweg van enige betekenis.150 Het 
uitgangspunt dat de grens aan de Westerschelde zou liggen, leidde tot moeilijke 
puzzels over de aard van sommige grenskwesties. Enkele auteurs gisten dat de 
Duitse koningen bij het latere verdelings- en consolidatieproces de gelegenheid te 
baat namen de grens in de Scheldedelta in hun voordeel te wijzigen. De Vier Am-
bachten zouden mogelijk in 880 bij het verdrag van Ribemont door Frankrijk aan 
het Duitse Rijk zijn afgestaan. De Gentergouw (die later Overschelde werd ge-

                                                                                                                                                                      
50-53, ging m.i. op onvoldoende gronden uit van de driedeling volgens de Lex Frisionum. Hij richtte zich 
overigens vooral op westelijk en midden-Frisia en gaf minder aandacht aan zuidelijk (Zeeuws) Frisia. 
146 Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, dl. 2, p. 276-281, en Nelson, The annals of St-Bertin, 
p. 218-220. 
147 Kienast, Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit, dl. 1, 2e dr., p. 5-7. 
148 Bijv. Vanderkindere, "Le Capitulaire de Servais et les origines du comté de Flandre", p. 92. Dhondt, 
"Het ontstaan van het vorstendom Vlaanderen", dl. 1, p. 552-556. Ganshof, Vlaanderen onder de eerste 
graven, p. 9-10. Noterdaeme, "Boudewijn I, graaf van Vlaanderen", p. 55-57. 
149 Het bisdom Utrecht strekte zich bijv. ten noorden van de Rijn over de grens van het Middenrijk uit in 
het Oostrijk. Het bisdom Atrecht-Kamerijk lag aan weerszijden van de grens van het Westrijk en het 
Middenrijk. 
150 Vos, "Holocene geology and occupation history of the Province of Zeeland", p. 76. 
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noemd151) en het Land van Waas zouden bij de vrede van Margut (980) of pas in de 
11e of 13e eeuw bij het Rijk zijn gevoegd.152 Verschillende andere onderzoekers 
kwamen tot de conclusie dat de oorspronkelijke grens een stuk zuidelijker dan de 
Westerschelde moet hebben gelegen. De Vier Ambachten, de Landen van Saaftinge 
en Waas en Overschelde zouden eerst bij het Middenrijk hebben gehoord, vervol-
gens van 870 tot 880 bij het Westrijk en daarna meestentijds bij het Duitse Rijk. 
Zeer uitgesproken en overtuigend daarin waren Anton Koch en Walther Kienast.153 
Vanwege het bijna complete gebrek aan historische bronnen heeft nauwelijks ie-
mand zich uitgesproken over de eventuele toedeling van de Rodengouw aan het 
Middenrijk.154 Het is al te gemakkelijk deze uit te sluiten op basis van de latere toe-
stand. We komen hier later op terug. Misschien werd de grens aan de toen nog min-
der belangrijke zuidkant van Frisia voorlopig niet precies vastgelegd.155 Ook andere 
onherbergzame grensstreken van het Rijk kenden oorspronkelijk wel onduidelijke 
of verstrooide afbakening en niemandsland.156 Er zijn tot het laatste decennium van 
de 9e eeuw geen aanwijzingen voor grote verschuivingen van de grens van het deel-
rijk. Het gebied was lange tijd grotendeels in handen van Noormannen. De Franki-
sche koningen en hun graven hadden er weinig macht, zeker niet om eenzijdig 
grenzen te veranderen. Eerder mag men aannemen dat in die eeuw van oorlog en 

                                                                    
151 Overschelde of 'Terra iuxta (of infra, supra, super) Scaldam' was het oostelijke deel van het Land van 
Gent op de linker en rechter Scheldeoever tussen Gent en Lokeren, waar het Waasland begon, met o.a. 
de St.-Baafsabdij en haar domeinen. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, bijlage 1, p. 253-263. Koch, 
"Grenzverhältnisse an der Niederschelde", p. 187-192. 
152 Willems, "Les frontières de la France et de l'Empire à Gand et dans le pays de Waes du IXe au XIIe 
siècle", p. 314-316. Ganshof, "Les origines de la Flandre Impériale", p. 99. Stuij, De Lage Landen en hun 
grenzen: Tussen Verdun en Londen: 1000 jaar grensgeschiedenis met Frankrijk, p. 10, 13-15. 
153 Enkele oorkonden waaruit men eerder afleidde dat het Land van Waas Frans gebied was geweest, 
bleken verkeerd gelezen of geduid. Dat Overschelde steeds tot het Duitse Rijk behoorde, wordt door 
meerdere geloofwaardige oorkonden aangetoond. Koch, "Grenzverhältnisse an der Niederschelde", p. 
182-200. Kienast, Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit, dl. 1, 2e dr., p. 97-98 (voetnoot 219a), en 
dl. 3, 2e dr., p. 630 (voetnoot 1813). Kochs mening dat een bevaarbare 'Ottogracht' van Gent naar de 
Honte de westgrens van het Duitse gebied links van de Schelde had gevormd, is door anderen m.i. terecht 
bestreden. Aan de waarde van zijn betoog over de grensligging doet het weinig af. Zie hierna par. 2.10. 
154 Hirsch, Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich II., dl. 1, p. 507-509. Brosien, Der Streit um 
Reichsflandern in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jhs., p. 3. Deze auteurs meenden dat de zuidrand 
van het Friezenland tot aan de Sincfal (het eiland van Cadzand, Aardenburg en Oostburg inbegrepen) 
oorspronkelijk tot het Middenrijk en het Duitse Rijk hadden behoord. Hun redenering dat de eerste 
(natuurlijke) rijksgrens gevormd werd door een oude westelijke Scheldetak van Saaftinge naar de 
Sincfal is in het licht van de huidige kennis van de geologische ontwikkeling niet geloofwaardig. 
155 'Es ist bekannt, daß Karl der Kahle niemals die Teilung von 843 als endgültig angenommen hat. Er 
fühlte sich als der Enkel Karl des Großen und hielt an der Reichseinheit grundsätzlich fest. Ihm lag 
daher der Gedanke einer dauernden festen Grenzziehung im Innern des fränkischen Reiches überhaupt 
ganz fern. Vor allem traf das aber zu für die Grenze gegen Lothringen, denn seit 860 war der Plan der 
Verdrängung Lothars II. die leitende politische Idee Karls des Kahlen.' [Het is bekend dat Karel de Kale 
de deling van 843 nooit als definitief heeft aanvaard. Hij voelde zich de kleinzoon van Karel de Grote en 
hield principieel aan de Rijkseenheid vast. De gedachte aan een blijvend vaste grensscheiding binnen 
het Frankische Rijk was hem daarom helemaal vreemd. Dat gold vooral de grens met Lotharingen, want 
sinds 860 was het plan om Lotharius II te verdringen het richtinggevende politieke idee van Karel de 
Kale.] Sproemberg, Die Entstehung der Grafschaft Flandern, dl. 1, p. 13-14. 
156 Kienast, Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit, dl. 1, 2e dr., p. 6, 538-539. Kirn, Politische Ge-
schichte der deutschen Grenzen, p. 9-10, sprak van 'Ödgrenzen' en 'Grenzsäume' (grensvormende woes-
tenijen, grenszomen); van de situatie in de Scheldedelta (p. 15-19) had hij blijkbaar geen kennis. 
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geweld, toen de kuststreken weer ontvolkt raakten, de precieze grensafbakening 
geen prioriteit was. Alles zal daarom voorlopig bij het oude zijn gebleven. De grens-
verschuivingen die men kan vaststellen zullen later zijn opgetreden. 

2.9 De grensstreek in de Noormannentijd 

De ontwikkelingen in Zeeland in de 9e eeuw werden sterk meebepaald door het 
optreden van Noormannen en vikingen. Er was al lang een levendige handel tussen 
Denemarken, Noorwegen en Zweden enerzijds en de Noordzeekusten van het 
Frankenland anderzijds. De Noormannen beschikten over goede zeewaardige 
schepen en waren met de 'Friezen' de beste zeevaarders van hun tijd. Denemarken 
was een machtig en redelijk welvarend buurland van het Frankische Rijk. Karel 'de 
Grote', veroveraar uit overtuiging, probeerde het aanvankelijk te onderwerpen, 
maar het bleek te sterk. Daarna heerste een gewapende vrede. Denemarken, zon-
der strikt erfelijk koningschap, was het toneel van herhaalde opvolgings- en bur-
geroorlogen. Partijen zochten daarbij de steun van facties in het Frankenrijk. Ver-
schillende gevluchte of verbannen Deense prinsen, met hun aanhang, kregen asiel 
bij Frankische machthebbers. Ze werden als militair of leenman ingeschakeld in 
het Frankische leger of bestuur, vooral in onrustige kustgebieden als Saksen en 
Frisia. Vaak bleven ze betrokken bij de politiek in Denemarken en waagden ze er 
hun kansen in betere tijden. Dat leidde tot tegenacties van hun Deense vijanden, 
die zich ook op de Frankische beschermers richtten. De Deense koningen lieten 
daarnaast, op grond van hun vermeende afstamming van vroegere 'Friese' macht-
hebbers, rechten op Frisia gelden.157 Mogelijk stond ook een deel van de moord- en 
plundertochten van de vikingen (alsook, minder bekend, van Franken en 'Friezen') 
in verband met deze wederzijdse politieke inmenging. Daarnaast zochten de 
Noormannen, waar zich de gelegenheid bood, een avontuurlijke bijverdienste in 
roof en piraterij. De Deense koning had daar weinig vat op. De Noormannen en 
vikingen profiteerden van tijden van zwakte in het Rijk, veroorzaakt door onder-
linge twisten van Frankische koningen en kroonpretendenten. Zoals eertijds de 
Romeinen werden de Franken gedwongen de opdringende vreemdelingen in de 
grensstreken toe te laten. De Franken verloren er soms alle controle aan Deense 
hoofdmannen en garnizoenen, officieel belast met de verdediging tegen hun land-
genoten. In Normandië en Brittannië kregen de Denen zelfs een eigen rijk. 

Ook in delen van Frisia konden Noormannen enige tijd vrij onafhankelijk de macht 
uitoefenen.158 We noemden al de Denen die door Lodewijk 'de Vrome' werden 
ingezet bij de verdediging en het bestuur van het kustgebied. Een prins Hemming 
was in 837 bevelhebber in Zeeland en kwam daarbij om. Harald en Rorik werden 

                                                                    
157 Kalma, Geschiedenis van Friesland, p. 111. Schneider, Auf der Suche nach dem verlorenen Reich, p. 81, 
88. Heidinga, Frisia in the first millennium, p. 24-27. Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, dl. 
2, Annales Bertiniani, jaar 838, p. 36-37, en Nelson, The annals of St-Bertin, p. 40. 
158 Van der Tuuk, Noormannen in de Lage Landen, p. 71-80, 151-170. Henderikx, "De ringwalburgen in 
het mondingsgebied van de Schelde", p. 81-94. 
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rond 840 beleend met Zeeland en het Beneden-Rijngebied.159 Met hen begon een 
periode van Noormannenheerschappij in de delta van Rijn, Maas en Schelde die 
met korte onderbrekingen tot 885 zou duren. Het betekende niet dat die streken 
gevrijwaard bleven van rovende vikingen. De beide Noormannen vielen in 842 in 
ongenade. Harald stierf kort daarop en Rorik moest vluchten. Deze laatste keerde 
in 850 terug in Dorestad en kon zijn gebied verder uitbreiden.160 Zijn neven God-
fried en Rudolf deelden in de macht maar minder in de verplichtingen. Om God-
frieds geweld af te kopen zou Karel 'de Kale' hem in 853 een verder onbekend 
gebied – volgens sommigen Vlaanderen – hebben toegewezen om zich te vesti-
gen.161 Toen Rorik in 855 enige tijd in Denemarken was, gaf Lotharius Middenrijks 
Frisia aan zijn zoon.162 Deze Lotharius II volgde hem later dat jaar op als koning 
van het hele noordelijke Middenrijk. Hij werd in 864 gedwongen Rudolf een zware 
schatting te betalen.163 Karel 'de Kale' betaalde de Noormannen in 866 een zeer 
grote som om ze tot vertrekken te bewegen; hij moest daarvoor in zijn hele ko-
ninkrijk extra belasting heffen.164 Tot 879 bleef zijn rijk daarna van grote overval-
len gespaard. Rorik was onder Lotharius II prefect van 'het grootste deel van Fri-
sia'.165 De omvang van zijn prefectuur is niet exact bekend, maar waarschijnlijk 
bestond die nog steeds uit heel Middenrijks Frisia, van Vlie tot Sincfal, plus het 
Rivierengebied.166 Het is niet waarschijnlijk dat voor een klein deel van de kust een 
andere regeling werd getroffen. De prefectuur omvatte meerdere graafschappen, 
onder leiding van inheemse en mogelijk ook Deense graven. Dat het Friese gebied 
ten zuiden van de Maas bij dit deelrijk hoorde, blijkt mede uit het feit dat Rorik na 
de verdeling van het noordelijke Middenrijk in 870 (verdrag van Meers-
sen/Eijsden) zowel leenman van Lodewijk 'de Duitser' als van Karel 'de Kale' werd 
(zie hierna). Ook de Scaldingi (vikingen en 'Friezen' uit het Scheldegebied), die van 
866 tot 879 in Engeland huishielden, aanvankelijk onder leiding van de dux Freso-
num Ubbo, wijzen op de heerschappij van Rorik of Rudolf in 'Zeeuws-Friesland'.167 
Rorik heeft waarschijnlijk tot zijn dood, tussen 873 en 882, over zijn 'Friese' pro-
vincie geheerst. Terwijl de strooptochten van de vikingen in de kustgebieden en 
het binnenland weer toenamen, werd in 880 (verdrag van Ribemont) ook het deel 
                                                                    
159 Henderikx, "De ringwalburgen in het mondingsgebied van de Schelde", p. 82-83. Van der Tuuk, 
Noormannen in de Lage Landen, p. 80-85. 
160 Hij werd beleend met 'Dorestadum et alios comitatus' (Dorestad en andere graafschappen), waar-
schijnlijk heel Middenrijks Frisia. Blok, "Holland sinds Gosses", p. 23 
161 Vogel, Die Normannen und das Fränkische Reich bis zur Gründung der Normandie (799-911), p. 135. 
162 Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, dl. 2, Annales Bertiniani, jaar 855, p. 88-89: 'Lotha-
rius totam Fresiam filio suo Lothario donat.' 
163 Henderikx, "De ringwalburgen in het mondingsgebied van de Schelde", p. 85-86. 
164 Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, dl. 2, Annales Bertiniani, jaar 866, p. 154-155: 
'Karolus cum eisdem Nortmannis in quattuor milium libris argenti ad pensam eorum paciscitur, …' 
165 Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, dl. 2, Annales Bertiniani, jaar 855, p. 90-91: 'Roric et 
Godofridus, …, Dorestado se continent et parte maxima Fresiae potiuntur.' Jongbloed, "'Cold case' Upla-
den", p. 28-36. De functie van 'praefectus' kwam al bij de Romeinen voor (zie hiervoor par. 1.3 en 1.9). 
Mogelijk stamde de prefectuur in Frisia al uit de tijd van de verovering door Pepijn II. Blok, De Franken 
in Nederland , 3e dr., p. 86-88. 
166 Schneider, Auf der Suche nach dem verlorenen Reich, p. 91. Jongbloed, "'Cold case' Upladen", p. 32-35. 
167 Jongbloed, "'Cold case' Upladen", p. 28-36. Henderikx, "De ringwalburgen in het mondingsgebied van 
de Schelde", p. 86-88, 94. Van der Tuuk, Noormannen in de Lage Landen, p. 106, 110. 
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van Frisia tussen Sincfal en Maas bij het Duitse Rijk gevoegd. Twee jaar later moest 
de Duitse koning Karel 'de Dikke' (839-888) in Asselt bij Roermond een vernede-
rend verdrag met Godfried 'de Jongere' ('de Deen', 'de Zeekoning') sluiten. Hij be-
leende hem met het deelrijk Frisia en de rechten die Rorik voorheen bezeten 
had.168 De andere vikingleiders kregen een goud- en zilverschat, verzameld uit 
kerken en kloosters. Deze Godfried probeerde in 885 zijn gebied nog Rijnopwaarts 
uit te breiden. Getrouwen van de koning spanden een valstrik en vermoordden 
hem. Een dubbelrol speelde mogelijk Gerulf (ca. 850-ca. 896), graaf van Kennemer-
land in Frisia.169 Hij stamde volgens de overlevering af van de 'Friese' koning Red-
bad en was voorvader van de (Gerulfingische) graven van Holland.170 In de nasleep 
werden de meeste Noormannen uit Frisia verdreven. Hun macht in de kuststreek 
zal er tot dat moment voor gezorgd hebben dat bij de opvolgende delingen en sa-
menvoegingen van het Rijk de zuidgrens van Frisia bij de Sincfal onaangetast bleef. 
In de periode daarna handhaafden de Duitse koningen dit markgraafschap, maar 
nu onder leiding van een inheemse prefect. Gerulf werd in 889 beloond met een 
goederenschenking in zijn graafschap, het begin van de Gerulfingische machtsbasis 
in het latere Holland-Zeeland.171 Over het bestuur van de Zeeuwse gouwen van het 
einde van de 9e tot in de 11e eeuw is weinig bekend. 

Het eerste optreden van de Vlaamse graven speelde zich af in het donker van de 
vroege Middeleeuwen ten tijde van de vikingenplaag. De schaarse oude bronnen 
zijn vaak uitgelegd in het licht van de glorieuze latere toestand. De mogelijke rol van 
Frisia, de macht van de Noormannen en de deling van het Rijk werden er zelden bij 
betrokken. Men neemt gewoonlijk aan dat Boudewijn I (ca. 840-879), stamvader 
van de eerste dynastie van graven van Vlaanderen, een burcht had in Brugge. Deze 
zou al van voor zijn regering stammen en zo sterk zijn geweest dat er bij de viking-
aanval in 851 een gouden kruis van de St.-Baafsabdij in Gent in bewaring was gege-
ven.172 Het verhaal van het kruis en de burcht, althans de uitleg die men eraan gaf, 
roept veel vragen op.173 Bij archeologisch onderzoek werden, afgezien van sporen 
                                                                    
168 Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, dl. 2, Annales Bertiniani, jaar 882, p. 284-285: '… et 
Frisiam aliosque honores quos Roricus habuerat reciperet, ….'. Idem, Annales Vedastini, jaar 882, p. 
302-303: 'Godefridus vero rex ad eum exiit, cui imperator regnum Fresonum, quod olim Roricus Danus 
tenuerat, dedit.' D'Haenens, Les invasions normandes en Belgique au IXe siècle, p. 122-124. 
169 Jongbloed, "'Cold case' Upladen", p. 37-40. Henderikx, "De ringwalburgen in het mondingsgebied van 
de Schelde", p. 90-91. Van der Tuuk, Noormannen in de Lage Landen, p. 125-138. De ontmoeting met 
Godfried vond plaats in Herispich (Spijk), waar de Waal zich van de Rijn afsplitste, mogelijk in (de resten 
van) het Romeinse fort bij de Drususdam (zie par. 1.6). 
170 De Boer, Graven van Holland, p. 15-16. 
171 Oppermann, Untersuchungen zur nordniederländischen Geschichte des 10. bis 13. Jhs., dl. 2, p. 2-3. 
Linssen, "Lotharingen 880-1106", p. 312. Henderikx, "De ringwalburgen in het mondingsgebied van de 
Schelde", p. 97. Heidinga, Frisia in the first millennium, p. 25. Behalve met de 'bevrijding' van Frisia kan 
de schenking ook met steun bij de opvolging door de Duitse koning Arnulf 'van Karintië' te maken 
hebben (zie hierna). 
172 Hillewaert, Op het raakvlak van twee landschappen, p. 104, 108, 129. Ryckaert, Brugge: De geschiede-
nis van een Europese stad, p. 13, en "Les origines et l'histoire ancienne de Bruges", p. 126-127. 
173 Eén enkel kruis van de Gentse kerkschat zou in Brugge bewaard zijn. Het is gevaarlijk verstrekkende 
conclusies te verbinden aan de summiere aantekening in het kloosterarchief. Andere scenario's zijn 
mogelijk. Het is onaannemelijk dat Brugge, aan de kust, veiliger was dan andere plaatsen. Bekende 
versterkte steden werden geplunderd. Ook het kruis, al dan niet in Brugge bewaard, was verdwenen. 
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van een kleine gracht, nooit aanwijzingen voor een 9e-eeuwse versterking of andere 
bewoning van belang gevonden. Evenmin zijn er vermeldingen of aanwijzingen dat 
vikingen ooit enige aanval op Brugge hebben ondernomen.174 De indruk dringt zich 
op dat Brugge in rustige jaren van de 9e eeuw wel enige handel heeft gehad, maar 
dat het militair, bestuurlijk en economisch toen nog van weinig belang was. Boude-
wijn I was een onbekende jonge graaf toen hij in 862 Judith, dochter van de Franse 
koning Karel 'de Kale', schaakte. Er is geen bewijs dat hij toen al graaf van de kleine 
kustgouw Vlaanderen zou zijn geweest; van zijn voorgeschiedenis is niets met ze-
kerheid bekend.175 Verbannen en geëxcommuniceerd vluchtten ze naar Lotharin-
gen, naar het hof van Lotharius II. Mogelijk verbleven ze ook in de vrijplaats 
'Zeeuws-Friesland', waar Noormannen heersten.176 Koning Karel, aartsbisschop 
Hincmar van Reims en paus Nikolaas I vreesden in elk geval dat Boudewijn zich bij 
die heidense wildemannen aan zou sluiten. Karel zette Lotharius onder druk en 
Hincmar schreef brieven aan Rorik en aan Hunger, bisschop van Utrecht. Ze werden 
gewaarschuwd zich niet met het gevluchte paar af te geven. Door bemiddeling van 
de paus werd de kwestie in der minne geschikt.177 Boudewijn I kreeg na zijn uitge-
stelde bruiloft in 864 weer publieke functies. Naar vrij algemeen wordt aangeno-
men, was daaronder de grafelijke macht in Vlaanderen. Eigentijdse bronnen geven 
daarvoor of voor belening met naburige graafschappen geen enkel bewijs.178 De 
paus moest in 866/867 nog eens bij Karel aandringen om wat ruimhartiger te zijn; 
ook daarvan is het gevolg niet bekend. 

De situatie in de Scheldedelta veranderde toen Karel meteen na de dood van Lotha-
rius II in 869 de steun kreeg van enkele Lotharingse bisschoppen en edelen en zich 
in Metz tot koning van Lotharingen liet kronen. Daarmee negeerde hij andere moge-
lijke erfgenamen en de geheime overeenkomst die hij in 868 met Lodewijk 'de Duit-
ser' had gesloten over de onderlinge verdeling van Lotharius' koninkrijk.179 Door 
ziekte van Lodewijk en de oorlog die deze in het Oosten voerde, kon Karel tijdelijk 
zijn gang gaan. Begin 870 had hij in Nijmegen een ontmoeting met Rorik. Ze sloten 

                                                                    
174 Ryckaert, "Les origines et l'histoire ancienne de Bruges", p. 125-130. Hillewaert, Op het raakvlak van 
twee landschappen, p. 119-122.  
175 Sproemberg, Die Entstehung der Grafschaft Flandern, p. 9-32, en "Judith, Königin von England, Gräfin 
von Flandern", p. 81, 109-110. Sproemberg wordt vaak verweten dat hij Boudewijn afschilderde als 
gewiekste 'homo novus' (bijv. Noterdaeme, "Boudewijn I, graaf van Vlaanderen", p. 55, en Hillewaert, 
Op het raakvlak van twee landschappen, p. 97). Hij veronderstelde wel een goede afkomst, maar hekelde 
het onvoorzichtig toedichten van ambten. 
176 Sproemberg, "Judith, Königin von England, Gräfin von Flandern", p. 80-88. Van der Tuuk, Noorman-
nen in de Lage Landen, p. 109-110. 
177 Sproemberg, "Judith, Königin von England, Gräfin von Flandern", p. 86-88, 91-92. 
178 De opmerking in Van Roosbroeck, "Geschiedenis van Vlaanderen", p. 142, dat Boudewijn I al in 863 
vermeld werd als graaf van de pagus Flandrensis klopt niet. Zie lijst van 9e-eeuwse vermeldingen van 
Vlaanderen in Dhondt, "Vlaanderen, oorspronkelijke ligging en etymologie", p. 192-194. 
179 Het Frankische erfrecht van het koningschap kende tegenstrijdige beginselen. Officieel was het 
gericht op convergentie van de Rijksmacht ('Brüdergemeine', gemeenschap van broers). In de praktijk 
werden vaak de eigen zonen bedeeld. Ook was verkiezing van een koning nog mogelijk. Schlesinger, 
"Zur Erhebung Karls des Kahlen zum König von Lothringen". 
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daar een verdrag, kennelijk om Middenrijks Frisia aan het Westrijk te binden.180 Dat 
aparte verdrag, waarvan de tekst niet bekend is, onderstreepte de bijzondere status 
van Frisia als deelrijk. Kort daarna moest Karel aan Lodewijk, inmiddels hersteld, 
toegeven. Door het verdrag van Meerssen/Eijsden kwam in juli 870 alleen zuidelijk 
Frisia tot aan de Maas bij het Westrijk. Het deel tussen Maas en Vlie, alsmede het 
belangrijke Rivierengebied, werd bij het Duitse Rijk gevoegd. Beide koningen moes-
ten toen hun betrekkingen met de prefect van Frisia opnieuw regelen. Karel voerde 
begin 872 besprekingen met Rorik en in oktober van dat jaar kwamen ze in Maas-
tricht tot overeenstemming. Rudolf was er beide malen bij, maar deelde niet in het 
akkoord. Karel vond hem verraderlijk en te veeleisend en stuurde hem met lege 
handen weg.181 Hij bereidde zich voor op aanvallen van Rudolf, maar die kwam in 
873 bij een rooftocht om. Aan Lodewijk 'de Duitser' vroeg Rorik eerst gijzelaars te 
stellen. Daarna zwoer hij hem in 873 in Aken trouw voor wat diens deel van Frisia 
betrof.182 Het is voorstelbaar dat koning Karel 'de Kale' in de periode 868-873 de 
gelegenheid heeft benut om meer eigen invloed in het mondingsgebied van de 
Schelde te bedingen. Dit zal dan ten koste van Rudolf zijn gegaan, zonder aan Roriks 
rechten als markgraaf te raken. Mogelijk heeft Karel toen zijn schoonzoon Boude-
wijn, voor wie paus Nikolaas op meer honores had aangedrongen, in enkele van zijn 
nieuw verworven 'Friese' grensgouwen aangesteld. Door het vertrek van grote 
groepen Scaldingi in 866 naar Engeland zou daarvoor ruimte kunnen zijn ontstaan. 
De goede betrekkingen met deze Noormannen en vikingen, waarvan Boudewijn 
eerder werd verdacht, konden toen een voordeel zijn. Als Boudewijn al graaf was in 
de Vlaanderengouw, waarvoor geen bewijs is, zou dat het begin van een grotere 
machtspositie voor zijn geslacht zijn geweest.183 Het zou kunnen gaan om de Ro-
dengouw – met Brugge en zijn goede toegangen naar zee – en de Landen van Gent 
en Waas. Gezien de wat afwijkende ontwikkeling van de Vier Ambachten, is het 
waarschijnlijk dat deze langer een Deense of 'Friese' graaf of domeinbeheerder 
hielden en pas later bij Vlaanderen kwamen. Het verschijnen van een klein aantal 
Brugse en Gentse munten met het monogram van Karel 'de Kale' kan met de ge-
biedsuitbreiding van 870 samenhangen. Ook in Metz en Aken, die hij na korte tijd 

                                                                    
180 'Inde ad Rorici Nortmanni colloquium apud Noviomagum palatium perrexit; quem sibi foedere 
copulavit.' Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, dl. 2, Annales Bertiniani, jaar 870, p. 206-
207. Jongbloed, "'Cold case' Upladen", p. 34-35, gaf aan de tekst de eigenzinnige uitleg dat Rorik toen in 
de Betuwe een vergadering ('colloquium') hield met de graven van zijn prefectuur om de nieuwe poli-
tieke toestand te bespreken. 
181 'Compendio denique movens, 13. Kalendas Februarii iter arripuit ad monasterium … locuturus cum 
Rorico et Rodulfo Nortmannis, …'; 'Et Octobrio mense navigo per Mosam usque Treiectum veniens, cum 
Rorico et Rodulfo Nortmannis, qui obviam ei navigio venerant, locutus, Roricum sibi fidelem benigne 
suscepit et Rodulfum infidelia machinantem et superflua expetentem inanem dimisit et contra ipsius 
insidias fideles suos ad munitionem paravit.' Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, dl. 2, 
Annales Bertiniani, jaar 872, p. 222-227. Henderikx, "De ringwalburgen in het mondingsgebied van de 
Schelde", p. 86. Jongbloed, "'Cold case' Upladen", p. 36. 
182 'Itidemque venit ad eum Ruorich, fel Christianitatis, tamen ei repositis obsidibus plurimis in navi, et 
subditus effectus est regi ac iuramentis constrictus inconcussam ei servare fidem.' Rau, Quellen zur 
karolingischen Reichsgeschichte, dl. 2, Annales Xantenses, jaar 873, p. 368-369. 
183 Ondanks zijn toenaam 'met de IJzeren Arm' zijn er van hem geen krijgs- of verdedigingsacties bekend. 
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moest opgeven, en in andere plaatsen van zijn Lotharings gebied manifesteerde 
Karel zich meteen door er munten van dit type te laten slaan.184 

Boudewijn I stierf in 879, pas negenendertig jaar oud; zijn oudste zoon Boudewijn 
II (ca. 865-918) was toen ongeveer vijftien. Deze was in principe gerechtigd zijn 
vader in diens graafschappen op te volgen, maar de omstandigheden verslechter-
den snel.185 Datzelfde jaar stak een groot vikingenleger vanuit Engeland de Noord-
zee over nadat het daar door koning Alfred 'de Grote' van Wessex (ca. 849-899) 
was verdreven. Deze bende zou tot 892 plunderend in de kuststreken en soms tot 
diep in het binnenland rondtrekken. Intussen kon Lodewijk III 'de Jonge' (ca. 835-
882) in 880 (verdrag van Ribemont) het deel van Neder-Lotharingen en Frisia dat 
vanaf 870 kortstondig Frans geweest was bij Duitsland inlijven. Er is geen reden 
om aan te nemen dat daarbij van de grenzen van 'Verdun' is afgeweken. Ook de 
Rodengouw, de Vier Ambachten en de Landen van Waas en Gent zullen toen dus bij 
het Duitse Rijk zijn gevoegd. Mogelijk was Rorik op dat moment nog prefect van 
Frisia; twee jaar later was dat Godfried 'de Jongere'. De Franse koningen hadden na 
de vikinginvasie niet alleen gebied aan Duitsland afgestaan, maar zich in feite te-
ruggetrokken achter een zuidwestelijker gelegen verdedigingslinie door Artesië en 
het Land van Terwaan.186 In 883 hielden de vikingen huis in het Vlaamse kustge-
bied, dat ze grondig verwoestten. Waar Boudewijn II in die tijd verbleef en hoe het 
bestuur rond de zuidgrens van Frisia georganiseerd was, weten we niet. Dat hij als 
ongeveer achttienjarige vanuit een burcht in Brugge de weerstand leidde of zich in 
de bossen en moerassen van Vlaanderen voor de vikingen verstopt zou hebben, 
zoals enkele auteurs schreven, is niet erg geloofwaardig.187 Mogelijk heeft hij een 
aantal jaren doorgebracht in Engeland aan het hof van Alfred van Wessex, stief-
zoon en zwager van zijn moeder Judith.188 In elk geval trouwde Boudewijn rond 
884 met Elftrud, dochter van Alfred. Het huwelijk moet een strategisch doel heb-
ben gehad, net als eerder dat van Judith. Daarbij kan de handelsrelatie met het 
Vlaamse kustgebied hebben geteld. Die handel was ernstig verstoord, maar op 
termijn veelbelovend. Men kan zich voorstellen dat de koning van Wessex zijn 

                                                                    
184 Frère, Le denier carolingien, spécialement en Belgique, p. 29-31, 48-52. Van Rey, "Die Münzprägung 
Karls des Kahlen und die westfränkische Königslandschaft", p. 159-174. Hillewaert, Op het raakvlak van 
twee landschappen, p. 109-110, 129-130. Koch, "Gent in de 9e en 10e eeuw: Enkele benaderingen", p. 
278-279. De Gentse munten hadden het randschrift 'Gandavum', wat wijst op het castrum Gandavum bij 
de St.-Baafsabdij en de portus Ganda. Dat lag in het oostelijk deel van het Land van Gent, het latere 
Overschelde, dus in voormalig Lotharings gebied. 
185 De verordening van Quierzy van Karel 'de Kale' uit 877 regelde de opvolging van de oudste zoon. 
Karel was in 877 gestorven en zijn opvolgers hadden andere zorgen. Koch, "Het graafschap Vlaanderen 
van de 9de eeuw tot 1070", p. 359.  
186 Dhondt, "Het ontstaan van het vorstendom Vlaanderen", dl. 2, p. 70-72. D'Haenens, Les invasions 
normandes en Belgique au IXe siècle, p. 117. Sproemberg, Die Entstehung der Grafschaft Flandern, p. 45-
46. 
187 Ganshof, Vlaanderen onder de eerste graven, p. 14. Dhondt, "Het ontstaan van het vorstendom Vlaan-
deren", dl. 2, p. 77.  
188 Koch, "Het graafschap Vlaanderen van de 9de eeuw tot 1070", p. 365. Op Boudewijns aanvankelijke 
afwezigheid of inactiviteit wezen ook Sproemberg, Die Entstehung der Grafschaft Flandern, p. 44-45, en 
D'Haenens, Les invasions normandes en Belgique au IXe siècle, p. 98. Judith was weduwe van Alfreds 
vader en van zijn oudste broer. Sproemberg, "Judith, Königin von England, Gräfin von Flandern". 
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dochter niet zonder meer naar de chaos aan de overkant liet gaan. Misschien heeft 
hij troepen meegestuurd en adviseurs om te helpen bij de aanleg van verdedi-
gingswerken, naar het voorbeeld van Engeland. Boudewijn II moet in de tijd kort 
daarna, toen het gezag van de Frankische koningen verder afnam, een zeker bezit 
in het noordelijk kustgebied hebben opgebouwd.189 Behalve aan Vlaanderen en de 
Mepsegouw in het Westrijk zou men vooral kunnen denken aan 'Friese' gebieden 
in het aangrenzende Duitse Rijk, als de Rodengouw, het Waasland en het Land van 
Gent. Misschien kon hij er bepaalde rechten laten gelden omdat zijn vader er na 
870 het bestuur gevoerd had, maar dat is niet zeker. Belangrijke opstappunten 
voor hem waren verlaten of onbeschermde kerkelijke bezittingen en onbeheerde 
koninklijke domeinen. Van 885 tot 887 was de gelegenheid voor een grensover-
schrijdend machtsgebied weer gunstig omdat de Rijkseenheid korte tijd hersteld 
was onder het zwakke koningschap van Karel 'de Dikke'. De oude binnengrenzen 
telden toen minder. De situatie in Frisia was na de moord op Godfried 'de Jongere' 
in 885 enige tijd onduidelijk. Hendrik van Babenberg (al markgraaf aan de Noord-
Franse kust, † 886) en daarna Everhard Saxo (uit het geslacht van de Meginharden, 
† 898), beiden betrokken bij de aanslag, volgden hem op als prefect.190 Ze zullen 
samen met de plaatselijke graven de keten van ringwalburgen aan de kust hebben 
uitgebouwd.191 

2.10 Vlaanderen tussen Frankrijk en het Duitse Rijk 

Na de dood van Karel 'de Dikke' in 888 leidde de opvolging in het Westrijk tot een 
crisis. Veel rijksgroten kozen voor Odo (Eudes, ca. 860-898), graaf van Parijs, die 
succesvol weerstand bood aan de vikingen. Enkele machthebbers uit de noordelij-
ke gebieden streefden naar voortzetting van de Rijkseenheid onder Arnulf 'van 
Karintië' (ca. 850-899), die in het Oost-Frankische Rijk de koningsmacht had kun-
nen winnen. Een van de bevorderaars daarvan was Boudewijn II, mogelijk omdat 
hij graafschappen en bezittingen aan beide zijden van de rijksgrens had. Toen 
Arnulf te kennen gaf niet het koningschap in het Westen te ambiëren, maar wel de 
Karolingische soevereiniteit, sloot Boudewijn zich bij Odo aan. Die erkende kort 
daarna het formele oppergezag van Arnulf.192 Voor het toenmalige Vlaanderen en 
de Scheldedelta maakte het niet veel uit; daar werd weinig koninklijk gezag meer 
uitgeoefend. Deze politieke toestand moet hebben toegelaten dat vorstendommen 
die de oude rijksgrens overschreden, ontstonden of voortbestonden. In de verwar-
de tijden die volgden probeerde Boudewijn II zijn gebied verder naar het rijkere 
zuiden uit te breiden. In 892 eigende hij zich de St.-Vaastabdij bij Atrecht toe, een 
belangrijk bezit dat Odo voor zichzelf wilde houden. Toen de koning daarop met 
                                                                    
189 Dhondt, "Het ontstaan van het vorstendom Vlaanderen", dl. 2, p. 76. Koch, "Het graafschap Vlaande-
ren van de 9de eeuw tot 1070", p. 361. 
190 Jongbloed, "'Cold case' Upladen", p. 40-43. 
191 Henderikx, "De ringwalburgen in het mondingsgebied van de Schelde", p. 94-101. Everhard Saxo 
legde al in 882 in Zutphen in Hamaland een ringwalburg aan. 
192 Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, dl. 2, Annales Vedastini, jaar 888, p. 316-319. 
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zijn leger Atrecht voorbij ging en direct naar Vlaanderen marcheerde, trok Boude-
wijn zich snel op Brugge of de omgeving daar terug. Odo, die onderweg wel Lou-
wen (Laon) op medestanders van Boudewijn had veroverd, zette toen niet door en 
keerde onverrichterzake terug.193 Er is veel gespeculeerd, waarom Odo Boudewijn 
niet aanviel. Gewoonlijk dacht men dat Brugge te sterk was.194 Een heel andere 
reden zou kunnen zijn dat Brugge – al dan niet versterkt – en het aangrenzende 
waddengebied net over de grens in Frisia in het Duitse Rijk lag. Odo kon daar dan 
zonder goedvinden van koning Arnulf en de prefect geen acties uitvoeren. In de 
volgende jaren wisselde Boudewijn nog enkele malen van kamp. Als het hem uit-
kwam steunde hij andere West- of Oost-Frankische koningen of onderkoningen. 
Mede door inbeslagneming van kerkelijke goederen, kon hij zijn gebied nog aan-
zienlijk uitbreiden, naar de Schelde en zuidwaarts, soms door moordaanslagen op 
hardnekkige tegenstanders.195 

De invallen van de vikingen namen rond het begin van de 10e eeuw in aantal en 
omvang af. In die periode werd de rijksgrens nog meermaals betwist. In 895 pro-
beerde onderkoning Zwentibold van Lotharingen delen van het Westrijk in te ne-
men en in 898 viel de pas ingehuldigde West-Frankische koning Karel 'de Eenvou-
dige' (879-929) Lotharingen binnen. Gelijk met die laatste actie werd Everhard 
Saxo, prefect van Frisia, vermoord door een lid van de Gerulfingische gravenfami-
lie. Kennelijk was het zijn bedoeling ook Frisia van de Duitse in de Franse machts-
sfeer te brengen.196 Deze ondernemingen van beide zijden liepen voorlopig op 
niets uit. Meer succes had Karel in 911 toen Lotharingen hem, na de dood van de 
laatste Oost-Frankische Karolinger, tot koning koos. Frisia, dat blijkbaar nog steeds 
een apart deelrijk uitmaakte, volgde rond 915 nadat de Gerulfingen en de bisschop 
van Utrecht naar het Franse kamp waren overgegaan.197 Neder-Lotharingen en 
Frisia bleven tot 925 bij het Westrijk. Daarna kon de Duitse koning Hendrik 'de 
Vogelaar' (ca. 876-936), gebruik makend van de verdeeldheid in het Westen, ze 
zonder veel geweld weer in het Oost-Frankenland opnemen.198 Opvallend is dat 
Karel 'de Eenvoudige' in het laatste decennium van zijn regering, net als Karel 'de 

                                                                    
193 'Exhinc Odo rex adunato exercitu iter arripuit quasi Atrebatis venturus, re autem vera Flandris 
petiturus. Balduinus Atrebatis iter arripiens per aliam viam antecessit regem venitque (in bruociam 
[Bruciam]), atque ita rex sine aliquo effectu rediit ad loca sua.' Rau, Quellen zur karolingischen Reichsge-
schichte, dl. 2, Annales Vedastini, jaar 892, p. 324-325. Eén transcriptie geeft 'bruociam' (moerasland?), 
één andere 'Bruciam' (Brugge?) en in twee andere ontbreekt de plaatsaanduiding. Dhondt, "Het ont-
staan van het vorstendom Vlaanderen", dl. 2, p. 74-76. Hillewaert, Op het raakvlak van twee landschap-
pen, p. 130-131. 
194 Dhondt, "Vlaanderen, oorspronkelijke ligging en etymologie", p. 194, en "Het ontstaan van het vor-
stendom Vlaanderen", dl. 2, p. 74-76. De Vries, "The early history of Aardenburg", p. 233-234. 
195 Koch, "Het graafschap Vlaanderen van de 9de eeuw tot 1070", p. 362-365. 
196 Linssen, "Lotharingen 880-1106", p. 314-315. Jongbloed, "'Cold case' Upladen", p. 41-42. 
197 Bisschop Radboud raakte daardoor in conflict met graaf Meginhard van het Oost-Frankische Hama-
land (rond de IJssel), die tot dan prefect van Frisia was. Linssen, "Lotharingen 880-1106", p. 317-318. 
Jongbloed, "'Cold case' Upladen", p. 43-44. Weiler, "Sint Radboud, bisschop van Utrecht", p. 105-106. 
198 Linssen, "Lotharingen 880-1106", p. 318-320. De opvatting van Dick de Boer en Erik Cordfunke, dat 
de natuurlijke en formele grens tussen het Oost- en het Westrijk oorspronkelijk aan de Oosterschelde 
lag en steeds is blijven liggen, kan ik niet delen (De Boer, Graven van Holland, p. 19, 61, 88). 
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Kale', in Brugge munten liet slaan.199 Ook in dit geval kan men het opvatten als 
manifestatie van macht in een eerder 'Duits', althans 'Zeeuws-Fries' gebied. Karel, 
die in 923 definitief werd afgezet en in gevangenschap raakte, probeerde kort voor 
het einde van zijn koningschap nog steun in Frisia te verwerven. Een zekere Dirk 
uit het geslacht van de Gerulfingen kreeg er land en de waardigheid van de prefec-
tuur (dignitatem prefecture). Het wijst op een symbolisch markgraafschap. Aanne-
melijk is dat de Gerulfingen dit ambt onder koning Hendrik hebben behouden.200 

Door de staatkundige verwarring in het Westrijk, Lotharingen en Frisia en door de 
opkomst van het vorstendom Vlaanderen moeten de grenzen van het oude Frisia 
zijn vervaagd. Aan de zuidkant hielden de Vier Ambachten nog het meest een 
'Fries' karakter. In de afgelegen Rodengouw, van groot strategisch belang voor 
Vlaanderen, waren de meeste gronden en goederen in het bezit geraakt van de 
graaf van Vlaanderen en van enkele zuidelijke abdijen. De pagus Rodanensis werd 
bij de oorspronkelijke Vlaanderengouw gevoegd.201 Het zal zonder grote weer-
stand hebben kunnen gebeuren tussen 915 en 925, toen het Westrijk, Lotharingen 
en Frisia verenigd waren en dat laatste geen prefect had. Het gebied werd kerkelijk 
geheel overgenomen door het bisdom Doornik-Noyon. De oorspronkelijke indeling 
bij het Midden- en Oostrijk had geen belang meer; in de praktijk werd het als eigen 
Vlaams gebied en stilzwijgend als deel van het Westrijk beschouwd.202 Ook Over-
schelde en het Land van Waas werden bestuurlijk enger met Vlaanderen en het 
Westrijk verbonden. Omdat ze een belangrijk grensgebied vormden dat waar-
schijnlijk formeel deel uitmaakte van Neder-Lotharingen, zullen ze na 925 ook wel 
weer betrekkingen met het Duitse Rijk hebben gehad.203 De Vlaamse graven kon-
den leven met een losse vorm van Franse soevereiniteit, maar trokken als dat hun 
uitkwam ook de Duitse kaart. Voor de praktisch ingestelde koning Hendrik, die al 
goed bedeeld was, zal het precieze grensverloop op dat moment geen dringende 
zaak zijn geweest. Hetzelfde gold voor zijn zoon Otto I 'de Grote' (912-973).  

De opvolger van Boudewijn II, graaf Arnulf I (ca. 885-965), slaagde erin zijn gebied 
nog aanzienlijk verder zuidwaarts uit te breiden. Hij raakte zijdelings betrokken bij 
een nieuwe strijd om de macht in Lotharingen en Frisia. Lotharingse edelen kwa-
men in 938 in opstand tegen de centraliseringspolitiek van Otto I. Ze boden de 
Franse koning Lodewijk IV 'van Overzee' (920-954) het koningschap aan. Otto 
kreeg steun van enkele vorsten uit het Westrijk, waaronder de Vlaamse graaf 

                                                                    
199 Frère, Le denier carolingien, spécialement en Belgique, p. 40-41, 50-51. Hillewaert, Op het raakvlak 
van twee landschappen, p. 109, 129-130. 
200 Jongbloed, "'Cold case' Upladen", p. 44-52. De Boer, Graven van Holland, p. 17-19. 
201 Dit moet hebben plaatsgevonden tussen 794 en 941. De Vries, "The early history of Aardenburg to 
1200", p. 234. 
202 Een ander voorbeeld van een (aanvankelijk) 'ongemerkte' overgang van het ene Rijk naar het andere 
betreft Oosterbant, een gouw tussen de Schelde en de Scarpe. Ze hoorde oorspronkelijk bij het Westrijk, 
maar raakte verbonden met Valencijn en Henegouwen (Duitse Rijk). Franz-Reinhold, "Die Marken 
Valenciennes, Eename und Antwerpen", p. 248-249. 
203 Het is ook mogelijk dat Overschelde en het Waasland net als de Vier Ambachten tot Frisia gerekend 
werden. Later bleken ze tot de mark van Antwerpen te behoren, wat wijst op toedeling aan Neder-
Lotharingen. 
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Arnulf, en wist de opstand te bedwingen. Frankrijk en Duitsland sloten in 942 vre-
de in Wezet (Visé). Arnulf, die leenman in beide Rijken was, bemiddelde.204 De 
Gerulfingen hadden de opstand gesteund maar konden via een zijtak hun graaf-
schap behouden; de prefectuur in Frisia verloren ze waarschijnlijk.205 De oude 
Arnulf, zonder overlevende zonen en met een kleinzoon in kleuterleeftijd, pro-
beerde zijn graafschap zo goed mogelijk te bewaren. Hij trof daarvoor een regeling 
met de Franse koning Lotharius (941-986) en met zijn schoonzoon, de Gerulfing 
Dirk II (ca. 930-988). De precieze inhoud ervan is niet bekend. Na Arnulfs dood in 
965 bezette Lotharius het zuidoostelijk deel van Groot-Vlaanderen. Verschillende 
regionale bestuurders maakten zich nagenoeg zelfstandig. Volgens één kroniek 
was een andere schoonzoon van Arnulf, Wichman van Hamaland († na 974), toen 
al enige tijd in Arnulfs naam graaf van Overschelde en het Land van Waas. Na het 
overlijden van zijn vrouw en zijn enige zoon zou Wichman de lenen rond 965 heb-
ben overgedragen aan zijn zwager Dirk II. In elk geval werd Dirk daarna graaf van 
Gent en Waas genoemd; misschien was hij het al langer als leenman van Arnulf.206 
Deze gebieden in het Duitse Rijk en aan de buitenrand van Frisia sloten min of 
meer aan bij Dirks graafschappen in verspreide delen van het latere Holland en 
Zeeland.207 Daarnaast had Dirk waarschijnlijk een aantal domeinen in het Westrijk, 
waaronder de St.-Pietersabdij.208 Men mag aannemen dat de Gerulfingen streefden 
naar de heerschappij in het oude deelrijk Frisia en dat de Duitse koning in zijn 
Overschelde en Waasland liever een 'Duits-Friese' dan een West-Frankische graaf 
aan de macht zag.209 Otto II (955-983), opvolger in Duitsland, stelde in 976 Dirks 
zoon Egbert 'van Trier' aan als kanselier van het Rijk; dat zal hun band nog hebben 
versterkt. De jonge graaf van Vlaanderen, Arnulf II (ca. 961-988), eerst onder 
voogdij, verloor grote gebieden maar behield de kern van zijn graafschappen. 
Daardoor kon hij wellicht de voormalige Rodengouw, die voor de verdediging van 
het Duitse Rijk van minder belang was, behouden. 

De formele positie van Dirk in die periode in Gent en Waasland, als leenman van de 
Vlaamse graaf of direct van de Duitse koning, is onduidelijk. Ook weten we niet 
veel over het bestuur van de 'Zeeuws-Friese' streken tussen Vlaanderen en de 

                                                                    
204 Linssen, "Lotharingen 880-1106", p. 322-324. Koch, "Het graafschap Vlaanderen van de 9de eeuw tot 
1070", p. 368. 
205 Jongbloed, "'Cold case' Upladen", p. 51. De Boer, Graven van Holland, p. 19. 
206 Wichman als graaf van Gent is onwaarschijnlijk maar niet uitgesloten. Koch, "Grenzverhältnisse an 
der Niederschelde", p. 201-202. Wirtz, "Die Geschichte des Hamalandes", p. 49. Willems, "Les frontières 
de la France et de l'Empire à Gand et dans le pays de Waes du IXe au XIIe siècle", p. 309-312, meende dat 
Dirk II al vanaf 942 graaf van Gent was. 
207 Dirk II had o.a. op Schouwen gebied in leen. Dekker, Zuid-Beveland, p. 60-61. 
208 Koch, "De betrekkingen van de eerste graven van Holland met het vorstendom Vlaanderen", p. 34-37, 
"Het graafschap Vlaanderen van de 9de eeuw tot 1070", p. 370, en "Grenzverhältnisse an der Nie-
derschelde", p. 209. 
209 In oudere literatuur vindt men dat Dirk II zijn privédomeinen in Waasland van de Franse koning 
Lotharius zou hebben gekregen ('forestum Wasda in eodem comitatu'); het Waasland zou daarom tot 
het Westrijk hebben behoord. Later werd duidelijk dat het in de oorkonde om een bos ten westen van 
Rijsel ging ('forestum Wasedu in Leodio comitatu'). Koch, "Grenzverhältnisse an der Niederschelde", p. 
203-205, en "Het graafschap Vlaanderen van de 9de eeuw tot 1070", p. 370. Kienast, Deutschland und 
Frankreich in der Kaiserzeit , dl. 1, 2e dr., p. 98. 
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Oosterschelde in de 10e eeuw. Grote gebieden behoorden blijkbaar tot het domein 
van de Duitse koning, die plaatselijke heren met delen ervan beleende. Ook de 
machtige Vlaamse abdijen bezaten er veel land en goederen.210 Mogelijk beleende 
de Duitse koning Dirk II met de Vier Ambachten om de mark op de linkerschel-
deoever af te ronden. Arnulf II raakte betrokken bij een oorlog om het Middenrijk 
toen de Franse koning Lotharius – zijn naam sprak voor zich – in 978 Lotharingen 
binnenviel. De actie werd geen succes. Frankrijk moest zich terugtrekken, maar 
Duitsland kon geen definitieve overwinning behalen. In 980 sloten Lotharius en 
Otto II vrede in Margut aan de Chiers.211 Lotharingen en Frisia bleven bij het Duitse 
Rijk. Men mag aannemen dat bij die gelegenheid de soevereiniteit van de Duitse 
koning over Overschelde (het oostelijk deel van het Land van Gent) en het Land 
van Waas werd bevestigd, voor wat zo'n afspraak waard was. De Duitse ('keizerlij-
ke') burcht van Gent waarvan in die tijd sprake was, kan de versterking bij de St.-
Baafsabdij zijn geweest, die voortkwam uit een van oorsprong Romeins fort.212 
Mogelijk zag Otto bij die gelegenheid voorgoed af van de Rodengouw, die een duis-
tere geschiedenis had en waar de Duitse koningen nooit macht hadden bezeten. De 
rijksgrens liep daarna van Gent noordwaarts en langs de westrand van de Vier 
Ambachten naar de aanzet van de Westerschelde. Dat schiep in principe een vol-
doende buffer voor Neder-Lotharingen. 

Otto II hield zich vanaf het begin van zijn regering in 973 – veel meer dan zijn voor-
gangers – bezig met de veiligheid van de noordwestgrens van zijn Rijk. Aan de 
Schelde richtte hij markgraafschappen in rond Valencijn, Ename (tegenover Ouden-
aarde) en Antwerpen.213 Alles duidt erop dat hij Overschelde en het Waasland als 
deel van zijn Rijk beschouwde en hier duidelijkheid over het grensverloop wilde 
scheppen. Hij toonde bijzondere belangstelling voor de St.-Baafsabdij, die in Over-
schelde lag. Na de vrede van Margut zorgde hij ervoor dat ze weer een eigen abt 
kreeg, onafhankelijk van de St.-Pieters. Hij bedeelde ze met goederen en voorrech-
ten en liet zich zelfs in haar kloostergemeenschap opnemen.214 Jan van Thielrode, 
monnik en kroniekschrijver van de St.-Baafsabdij in de 13e eeuw, vermeldde een 
naar Otto II genoemde gracht. Die zou van Gent naar de zee hebben gelopen en ge-
diend hebben als grensscheiding tussen het Duitse en het Franse Rijk.215 Ook een 
                                                                    
210 Dekker, Zuid-Beveland, p. 57-60. Henderikx, "De ringwalburgen in het mondingsgebied van de Schel-
de", p. 81. Van de Ven, Leefbaar laagland, p. 72. 
211 Kienast, Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit , dl. 1, 2e dr., p. 89-99. Linssen, "Lotharingen 
880-1106", p. 333. 
212 De bestuurlijke en kerkelijke toestand in Gent in de 10e en 11e eeuw blijft, ondanks veel studies, erg 
onduidelijk. Verhulst, "Het vroeg-middeleeuwse Gent tussen de abdijen en de grafelijke versterking ", p. 
58-59. Vanderkindere, La formation territoriale des principautés belges au Moyen Age, dl. 1, p. 69-70. 
Van Vaernewijck, Die historie van Belgis, diemen anders namen mach: Den spieghel der Nederlantscher 
audtheyt, boek 4, cap. 42. 
213 Sproemberg, "Die lothringische Politik Ottos des Grossen", p. 192-193. Linssen, "Lotharingen 880-
1106", p. 330.  
214 Koch, "Grenzverhältnisse an der Niederschelde", p. 191-192, 207-209, en "Het graafschap Vlaande-
ren van de 9de eeuw tot 1070", p. 370. Stuij, De Lage Landen en hun grenzen, p. 13-15. 
215 'Otto imperator de Scaldi fossatum ante pontem Sancti Iacobi usque in mare extensum a nomine suo 
Ottingam vocavit, quo regni Francorum et imperii orientalium fines determinavit.' Heller, "Iohannis de 
Thilrode chronicon", p. 563. 
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duistere tekst op een aantal 13e-eeuwse kaarten maakte gewag van de Otto-
gracht.216 Enkele latere historici behandelden dit project wat uitgebreider, onder 
wie in de 16e eeuw Marcus van Vaernewijck. Hij meende dat de aanleg van het ka-
naal in overleg en tot beider (Duits en Frans/Vlaams) voordeel was overeengeko-
men bij het verdrag van Margut. Otto zou de duinen tussen Vlaanderen en Zeeland, 
tot dan toe gesloten, hebben laten doorgraven. Ter bescherming van het achterland 
zou er tussen Breskens en Vlissingen een (keer)sluis zijn gebouwd. Eeuwen later 
zou die sluis bij een stormvloed zijn weggeslagen, waardoor onder andere het grote 
zeegat van de Westerschelde en de Wielingen zou zijn ontstaan.217 

Over de (on)betrouwbaarheid van Van Thielrode als geschiedschrijver, speciaal in 
dit geval, en over de andere vermeldingen is al veel geschreven.218 Er bestaat in-
derdaad een Ottogracht in Gent en een Schipgracht van daar in noordelijke rich-
ting. De Gentse Ottogracht sneed in de Middeleeuwen het noordelijkste deel van de 
Leiebocht af, langs de St.-Jacobskerk.219 Dit deel (een eiland?) kan aan de St.-
Baafsabdij hebben toebehoord en door het Duitse Rijk zijn geclaimd. Een groot 
deel van de kritiek kwam voort uit het feit dat commentatoren uitgingen van een 
scheepvaartkanaal of een gegraven westelijke Scheldearm naar zee met een barri-
èrefunctie. Voor het bestaan van een dergelijke nieuwe doorgaande waterverbin-
ding in die tijd is geen schijn van bewijs. De duinenrij ten zuiden van Walcheren 
was al vanaf het begin van de jaartelling onderbroken en dit zeegat was sindsdien 
voortdurend vergroot en naar achteren verlengd. In het gat lagen in de 10e eeuw 
nog onbedijkte schorplaten als Wulpen, Koezand en Schoneveld, gescheiden door 
ondiepe killen. Met de duinenrij werd oorspronkelijk misschien de zandrug van de 
waterscheiding ten noorden van Gent bedoeld. Ook die is in Otto's tijd niet doorge-
graven. Van Thielrode sprak van een fossa; die zou gedeeltelijk bevaarbaar, maar 
ook onderbroken of alleen een droge greppel kunnen zijn geweest. De resten daar-

                                                                    
216 'Anno 980 waren de duynen doorgegraven tusschen Vlaenderen ende Zeeland, by Keiser Otto, dat-
men noemt de Wielinge, eertijts genaemt de Otto-gracht, tot Gend in de Schelde'. Aangehaald door 
Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, dl. 1, p. 120. Franz-Reinhold, "Die Marken Valenciennes, 
Eename und Antwerpen", p. 243. Koch, "Grenzverhältnisse an der Niederschelde", p. 209, noot 155. 
217 'Maer int Jaer ons Heeren 980 so waren die voorseyde duynen oft zee-berghen ghedaen doorgraven 
by den Keyser Ottho die derde [tweede?]… Dees doorgravinghe dede Ottho doen, so eenighe schryven, 
naer uitwysen van eenen tractate tusschen hem ende den Coninck van Vranckerijcke, om te bewysen 
dat daer het Keyserijcke schiet van die Francsche Croone, ende ooc om die commoditeyt vanden lande 
van Vlaendren (alsoo hy meynde) ende dese delvinghe wiert ghenoemt naer hem Ottho gracht. … Maer 
die Prince Ottho ende die wyse die t'synen rade waren, beduchtende datter naermaels schade ende 
perijckel door commen mochte, deden die wielinghe maken. Dat was eene sluyse diemen met wielen 
opwinden mochte, ende lach tusschen Breeskins ende die Zeeuwsche stadt Vlissinghen. … Dese wie-
linghe brack dore mids die stormen ende tempeesten der zee anno 1376, als zi 316 [396?] jaren den last 
der zee ghedreghen hadden …' en 'Den zelven Keyser Ottho dede oock delven dat ghedelf oft rivierkin 
achter de Vrydach merct te Ghendt, ende behoudt noch in oude brieven naer hem den name Ottho-
gracht. Ende daer mede wilde hy oock onderscheyden ’t Keyserijcke vanden Francschen Rijcke.' Van 
Vaernewijck, Die historie van Belgis, boek 4, cap. 34 resp. 42. 
218 Mazeure, "Het "Chronicon" van Johannes van Thielrode". Koch, "Grenzverhältnisse an der Nie-
derschelde", p. 185-186. Stuij, De Lage Landen en hun grenzen, p. 101-108.  
219 Kaarten met de Ottogracht in Gent bij Verhulst, "Het vroeg-middeleeuwse Gent tussen de abdijen en 
de grafelijke versterking ", p. 57, 62, 64. Hij gaat hier niet op de kwestie van de Ottogracht of de rijks-
grens in. 



ONTSTAAN, BLOEI EN VERDELING VAN FRISIA, 5E-12E EEUW 

119 

van zijn mogelijk grotendeels verdwenen.220 Over de barrièrewerking van een 
kanaal, met de afmetingen van die tijd, zullen de raadgevers van de Duitse konin-
gen zich geen illusies hebben gemaakt. Alleen onderwaterzettingen op grote schaal 
konden vreemde legers ontmoedigen.221 

We kunnen wel denken aan een plan voor een westelijke bevaarbare verbinding 
van Gent met de zee; later zijn er nog ettelijke van die plannen gemaakt en sommi-
ge ook met succes uitgevoerd. In andere streken gingen onder meer Drusus, Corbu-
lo en Karel 'de Grote' Otto voor. Karel liet in 793 de Fossa Carolina tussen de Rijn 
(Main) en de Donau aanleggen.222 In de tijd van Van Thielrode (tweede helft 13e 
eeuw) werd het Lievekanaal van Gent naar het Zwin gegraven. Mogelijk was toen 
de herinnering aan een eerdere poging nog levend. Kanaalplannen in de Middel-
eeuwen en zelfs in de Nieuwe Tijd strandden vaak op een samenloop van techni-
sche problemen en geldgebrek. Ook riepen ze weerstanden op van buurlanden en 
concurrerende havensteden. Aanwonenden vreesden terecht of onterecht voor 
overstromingen vanuit zee of de bovenrivieren.223 Iets dergelijks kan ook bij de 
Ottogracht zijn gebeurd. De Franse koning en de Vlaamse graaf zullen niet van 
harte hebben meegewerkt. Otto II kreeg weinig tijd. Hij stierf in 983; zijn zoon Otto 
III (980-1002) was toen pas drie jaar. Daardoor zal het bij een symbolische aanzet 
zijn gebleven. Over het (geplande) verloop van de Ottogracht is veel gespeculeerd 
maar weinig bekend. Ze zou langs de zuidrand van de Rodengouw kunnen hebben 
gelopen, zoals bij benadering de Lieve, of langs de westrand van de Vier Ambach-
ten. In dat laatste geval zou de Rodengouw een gebied zijn waarvan de Duitse ko-
ning – in ruil voor een definitieve grensregeling? – verder heeft afgezien.224 Weinig 
aandacht kreeg de rol van Dirk II en zijn zoon Arnulf 'van Gent' (ca. 951-993) bij de 
grensafbakening225 De laatste behartigde vanaf 983 de familiebelangen aan de 
Schelde. Als direct betrokken Duitse markgraven moeten zij de aanleg van de 
gracht hebben georganiseerd. Voor de Duitse koning zal het nuttig zijn geweest de 
Gerulfingen met het hele betreffende grensgebied te belenen, de Vier Ambachten 
daarbij inbegrepen. 

                                                                    
220 Warnkönig meende bij een terreinverkenning rond 1830 sporen van zo’n greppel als grensmarke-
ring te hebben ontdekt (Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte, dl. 1, p. 224-230). 
221 Zie hierna over strategische inundaties en kanalen in hfdst. 4 en 5. 
222 (Robert) Koch, "Fossa Carolina: Neue Erkenntnisse zum Schifffahrtskanal Karls des Großen". Op 
grond van een enkele 9e-eeuwse tekst werd meestal aangenomen dat het project was mislukt. Recent 
onderzoek toonde aan dat dit kanaal, met overlaten, houten beschoeiing en voeding van het bovenpand 
uit een stuwmeertje, succesvol in gebruik kan zijn geweest. 
223 Van Vaernewijck, Die historie van Belgis, boek 4, cap. 34, zei er (in de 16e eeuw) over: 'Hy meynde die 
zee beter en bequamelicker te maken ende repareren door zijn vernuft naer die commoditeyt vanden 
lande dan die vande Schepper der werelt ghemaect waren. Maer het is byder tijt een oorsaecke ghe-
weest van veel inundatien, destructien ende desolatien van dese Nederlanden, zoo dat niet alleene die 
steden ende dorpen ende dat platte lant, maer ooc die costelicke vruchten ende juweelen van dien daer 
door bedorven, geschonden ende som inder eeuwicheyt onder ghegaen ende verloren zijn gheworden.' 
224 In de 16e eeuw ging men blijkbaar uit van een verloop ten noorden van de Rodengouw. Van 
Vaernewijck, Die historie van Belgis, boek 4, cap. 34, had het over een sluis tussen Breskens en Vlissin-
gen. Dit kan voortkomen uit de latere grensligging. 
225 Alleen Vanderkindere, La formation territoriale des principautés belges au Moyen Age, dl. 1, p. 76, 
vroeg zich af of Dirk II erbij betrokken was. Hij ging er niet op in. 
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2.11 Uitbreiding van Vlaanderen in het Duitse Rijk 

Rond 988 veranderde de politieke situatie ingrijpend. De Franse koning Lotharius 
stierf in 986 en zijn zoon Lodewijk V een jaar later, zonder wettige nakomelingen. 
De krachtige Hugo 'Capet' (ca. 940-996), een niet-Karolinger, werd in 987 tot ko-
ning van Frankrijk gekozen. Zijn troon werd betwist door Karel, broer van Lothari-
us, die door de Duitse koning Otto II als hertog van Neder-Lotharingen was aange-
steld. De 'Friezen' Dirk II en Arnulf 'van Gent' verloren begin 988 de gunst van 
Hugo. Hun lenen en ambten in het Westrijk werden gereserveerd voor Dirks on-
mondige kleinzoon Dirk III (ca. 982-1039). Later in 988 overleden de Vlaamse 
graaf Arnulf II en de 'Friese' Dirk II. De maatregel van Hugo tegen de Gerulfingen 
kan hebben samengehangen met hun vermeende steun aan troonpretendent Karel 
en met hun aandeel in het vastleggen en versterken van de Rijksgrens. Dat betrof 
de Ottogracht en het westelijk deel van de mark van Antwerpen.226 Ook hadden ze 
bij de Duitse troonopvolging niet de Franse keuze gevolgd. Lotharius, en mogelijk 
ook de Vlaamse graaf Arnulf II, had na de dood van Otto II de concurrenten van 
Otto III gesteund, tot die in 985 algemeen erkend werd. De Gerulfingen hadden 
zich juist nauw met Otto III verbonden. Diens voogden hadden Dirk II aan het Rijk 
verplicht door hem zijn lenen in Frisia in vol bezit te schenken.227 Mogelijk heeft de 
Duitse koning op zeker moment de leenverhouding van de Vlaamse graaf niet meer 
erkend of verlengd en heeft hij Dirk II rechtstreeks met Overschelde, het Waasland 
en de Vier Ambachten beleend. De nieuwe graaf van Vlaanderen, Boudewijn IV 
('met de Baard', ca. 980-1035), was te jong om zijn positie te versterken of zelfs 
maar te beschermen. Arnulf 'van Gent' kon zich waarschijnlijk in zijn Duitse gewes-
ten aan de Schelde handhaven.228 Toen hij in 993 sneuvelde bij onlusten in Frisia 
en de jonge Duitse koning nog onder voogdij stond van zijn grootmoeder, grepen 
Boudewijn en zijn moeder hun kans. Ze veroverden de 'keizerlijke' burcht van Gent 
en richtten het bestuur aan de noord- en oostgrens naar eigen behoeften in. Het 
gebied werd verdeeld in de burggraafschappen van Doornik-Kortrijk, Gent en 
Brugge. Die vertegenwoordigden intern orde en Vlaams gezag en vormden naar 
buiten een antwoord op de Lotharingse markgraafschappen en de druk vanuit 
Frankrijk.229 Gent kreeg een nieuwe 'grafelijke' burcht op Frans-Vlaams gebied aan 
de linkeroever van de Leie. Waarschijnlijk beperkte de Vlaamse verovering zich 
aanvankelijk tot de 'keizerlijke' burcht, die wel gesloopt zal zijn, en haar omstreden 
voorland tussen de Leie en de Schelde.230 De inname van Overschelde en het Waas-
land ten noordoosten daarvan, en van de Vier Ambachten die waarschijnlijk niet 
eerder tot Vlaanderen hadden behoord, zal geleidelijk in de jaren daarna hebben 
plaatsgevonden. De minderjarige 'Friese' Dirk III en zijn moeder Liudgard, die in 

                                                                    
226 Van Acker, "De 'Libertas castrensis operis' van Antwerpen en de Ottogracht te Gent", p. 7-8. 
227 Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 6, 9-10. 
228 Koch, "Grenzverhältnisse an der Niederschelde", p. 210-212. 
229 Koch, "Het graafschap Vlaanderen van de 9de eeuw tot 1070", p. 370-371, 374, en "Grenzverhältnis-
se an der Niederschelde", p. 212-215. 
230 Het verhaal hierover van o.a. Van Vaernewijck, Die historie van Belgis, boek 4, cap. 42, dat terugging 
op onder meer de Baafse kroniek van Van Thielrode, komt in de kern niet onwaarschijnlijk voor. 
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993 nog in de buurt van Gent verbleven, konden er weinig tegen uitrichten; ze 
hadden al te maken met opstanden in het noordelijk deel van hun graafschap.231 
Het betekende niet dat de Duitse koning en de Gerulfingen hun aanspraken opga-
ven.232 Otto III handhaafde in het bedreigde gebied een Scheldemark. Die omvatte 
behalve het gebied bij Antwerpen ten oosten van de Schelde ook Overschelde en 
het Waasland. De laatste twee gebieden hoorden in latere eeuwen nog tot de liber-
tas castrensis, het onderhoudsplichtige gebied van de burcht van Antwerpen waar 
ze in ruil bepaalde tolvrijheden genoten.233 

Tegen het jaar 1000 was Boudewijn 'met de Baard' in de kracht van zijn jaren en 
had hij rijke inkomsten uit eigen bezit. Hij probeerde zijn gebied verder uit te brei-
den en te beschermen met buitengewesten. Het gemakkelijkst kon dat aan de 
noordzijde, waar Overschelde en het Waasland nauwelijks nog weerbaar waren en 
waar hij misschien oude rechten liet gelden. Mogelijk heeft Boudewijn zijn noorde-
lijk gebied toen ook afgerond met de Vier Ambachten. Het kan zijn dat hij Dirk III 
nog een aantal jaren, zonder veel macht, als achterleenman heeft toegelaten.234 Aan 
de zuidkant werd de Vlaamse graaf gestuit door geduchte buren. Boudewijn pro-
beerde ten oosten van de Schelde invloed te krijgen, eerst zonder veel succes in 
Kamerijk (Cambrai). In 1006, toen Lotharingen geen hertog had en in beroering 
was, kon hij de sterke grensstad Valencijn innemen. De Duitse koning (Rooms-
Koning235) Hendrik II ('de Heilige', ca. 975-1024), in beslag genomen door oorlogen 
op verschillende fronten, sloeg in 1007 terug. Hij richtte zich op het Vlaamse Gent, 
tussen Leie en Schelde, plunderde het en nam er ridders gevangen. De monniken 
van de St.-Baafsabdij – in zijn eigen ('Duitse') Overschelde – ontvingen hem goed. 
Boudewijn onderwierp zich later dat jaar in Aken aan de koning. Hij moest Valencijn 
teruggeven en Hendrik als vazal vrede en trouw zweren.236 Het is niet bekend welke 
Rooms-Duitse gebieden de Vlaamse graaf toen in leen hield of kreeg. Aannemelijk is 
dat het Overschelde, het Waasland en de Vier Ambachten betrof. In 1012 probeerde 
Boudewijn nogmaals en tevergeefs Kamerijk te veroveren. Mogelijk is hij er toen 
wel in geslaagd de hand te leggen op Walcheren en de Bevelanden. De hachelijke 
politieke toestand en dreigende militaire conflicten binnen en buiten het Rijk 
dwongen Hendrik ertoe de Vlaamse graaf tegemoet te komen. Toen deze de koning 
in Nijmegen opzocht om hem hulde te betuigen, was die bereid hem te belenen met 

                                                                    
231 De Boer, Graven van Holland, p. 25-27. 
232 Vanderkindere, La formation territoriale des principautés belges au Moyen Age, dl. 1, p. 76. 
233 Van Acker, "De 'Libertas castrensis operis' van Antwerpen en de Ottogracht te Gent". Koch, "Het 
graafschap Vlaanderen van de 9de eeuw tot 1070", p. 370-375, en "Grenzverhältnisse an der Nie-
derschelde", p. 213-214. 
234 Koch, "Grenzverhältnisse an der Niederschelde", p. 215-216. Willems, "Note sur les droits des comtes 
de Hollande dans le pays de Waes au XIIe siècle". 
235 Vanaf de tijd van Hendrik II werd de Duitse koning meestal Rooms-Koning ('Rex Romanorum', 'Kö-
nig der Römer', Koning der Romeinen) genoemd om de vermeende klassiek-Romeinse oorsprong van 
de waardigheid aan te geven. 
236 Kienast, Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit , dl. 1, 2e dr., p. 136-140. Ganshof, "Les origines 
de la Flandre Impériale", p. 106-113. Koch, "Het graafschap Vlaanderen van de 9de eeuw tot 1070", p. 
375-376. Linssen, "Lotharingen 880-1106", p. 334. 
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Zeeland Bewestenschelde.237 Boudewijn had daarmee een belangrijk deel van de 
Schelde met zijn toegangen naar zee in handen. Zijn gebied reikte tot aan de Ooster-
schelde, waar het raakte aan de overblijvende invloedssfeer van de Gerulfingen. 
Enkele jaren later, in 1015, moest de Rooms-Koning hem Valencijn en omgeving in 
leen afstaan. Daarmee was de sprong over de Schelde gelukt. De Vlaamse graven 
ondernamen daarna nog herhaaldelijk veroveringstochten in Rooms-Duits gebied. 
Soms verloren ze en vorderde de koning zijn in leen gegeven domeinen terug, maar 
uiteindelijk konden ze hun gebied ten oosten van de Schelde nog aanzienlijk uit-
breiden tot het 'Land van Aalst'. In 1056 bevestigde de nog minderjarige koning 
Hendrik IV (1050-1106) de Vlaamse graaf Boudewijn V (ca. 1012-1067) in zijn 
rechten op Rijks-Vlaanderen, waaronder die op Zeeland Bewestenschelde.238 

Juist in de periode kort na 1010 haakten verschillende families naar de prefectuur 
van Frisia. Het leidde zelfs tot de moord op een van de kandidaten, Wichman, graaf 
van West-Saksen.239 De militaire organisatie van de prefectuur stelde niet veel 
meer voor, maar verschillende partijen zagen haar als mogelijke opstap naar een 
hertogdom. Ook de Gerulfingen en de Vlaamse graven zullen, op de achtergrond, 
hierop bedacht zijn geweest. De nieuwe hoofdplaats van de 'Friese' mark was de 
handelsstad Tiel aan de Waal, nadat Dorestad in verval was geraakt. De prefect 
leefde er waarschijnlijk van een tol op de handel in zijn gebied. Zeeland hoorde 
niet bij Lotharingen en dus ook niet bij de mark van Antwerpen. Voor een afzon-
derlijke Zeeuwse mark, of voor een gat in de westelijke verdedigingsketen, is er 
geen enkele aanwijzing. Zeeland Bewesten- en Beoostenschelde hoorden daarom 
in het begin van het tweede millenium vermoedelijk nog tot de 'Friese' prefectuur. 
Ook de Vier Ambachten – die waarschijnlijk pas in de loop van de 11e en 12e eeuw 
door stormvloeden van Zuid-Beveland losraakten240 – zullen er nog deel van heb-
ben uitgemaakt. De Rooms-Koning probeerde in de 11e eeuw de centrale macht in 
Frisia in handen te brengen van de bisschop van Utrecht, ten koste van de Ge-
rulfingen en andere regionale heren. De schepping van een machtig en volgzaam 
Sticht van Utrecht lukte maar tijdelijk en gedeeltelijk.241 Het verhinderde latere 
Utrechtse bisschoppen niet om de graven van Holland, wanneer die in moeilijkhe-
den verkeerden, te behandelen als hun leenman. De afzonderlijke 'Friese' prefec-
tuur bleef waarschijnlijk nog enige tijd bestaan, maar speelde geen belangrijke rol 

                                                                    
237 Er was sprake van de 'villa Walcras'. Dat was het eiland Walcheren en de andere eilanden tussen de 
Ooster- en de Westerschelde (Noord- en Zuid-Beveland, Borsele, Wolfaartsdijk en aanhorigheden). 
Daarbij gaat men ervan uit dat de Vlaamse graaf al eerder met de Vier Ambachten, Overschelde en het 
Waasland beleend was. Ganshof, "Les origines de la Flandre Impériale", p. 113-116. Kienast, Deutsch-
land und Frankreich in der Kaiserzeit , dl. 1, 2e dr., p. 141-142. Dekker, Zuid-Beveland, p. 61 en 390, 
meende dat de belening met Zeeland Bewestenschelde volgde op een feitelijke inbezitname door ver-
overing. 
238 Ganshof, Vlaanderen onder de eerste graven, p. 31-32. 
239 Alpertus van Metz, De diversitate temporum, vertaling Van Rij, Gebeurtenissen van deze tijd, p. 61-76. 
Jongbloed, "'Cold case' Upladen", p. 8-12. 
240 Vos, "Holocene geology and occupation history of the Province of Zeeland", p. 76, kaart 16. 
241 Van Eickels, "Die Grafen von Holland und das Reich im 12. und 13. Jh.", p. 69. 
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meer. Ook enkele 11e-eeuwse Gerulfingische graven werden in die traditie nog 
markgraaf of dux Frisiae, hertog van Friesland, genoemd.242 

2.12 Machtsdeling in Zeeland Bewestenschelde 

De jonge Dirk III kon zich aanvankelijk in zijn 'Friese' graafschap maar met moeite 
handhaven. Zijn vader was omgekomen bij een oproer aan de Beneden-Rijn, de 
oude kern van zijn gebied. Zijn moeder moest in 1005 bij een andere opstand de 
hulp van de koning inroepen. Overschelde en het Waasland werden ingenomen 
door Boudewijn IV.243 Mogelijk hield Dirk er wel nog een of meer domeinen in ei-
gendom. De financiële situatie van de 'Friese' graaf zal zorgelijk zijn geweest. De 
betekenis van de Rijnmond bij Katwijk nam af doordat de rivier er geleidelijk dicht-
slibde. Dirk verlegde zijn machtsbasis naar de 'Maasmond' bij Vlaardingen, die als 
handelsweg naar Tiel en de Boven-Rijn intussen belangrijker was.244 Vandaaruit 
begon hij aan de uitbreiding van zijn gebied en de aanvulling van zijn inkomsten. 
Tegen 1018 nam hij rondom wereldlijke en kerkelijke bezittingen in beslag en hief 
hij eigenmachtig tol op de Merwede. De tol belastte de vaart op Engeland maar 
waarschijnlijk ook die door de binnenwateren op Vlaanderen en Brabant. De bis-
schop van Utrecht en kooplieden uit Tiel protesteerden bij de koning. Toen Dirk niet 
reageerde op een bevel om de schepen met rust te laten, stuurde die een strafexpe-
ditie onder leiding van de hertog van Neder-Lotharingen naar zijn burcht. Door 
onbekendheid met het terrein liep het voor de aanvallers dramatisch af.245 De ge-
beurtenis is belangrijk omdat ze het historisch begin markeert van de eigen tolhef-
fing door 'Friese', later Hollands-Zeeuwse graven. Ze bezwaarde de verhouding met 
de koning, de hertog van Neder-Lotharingen en de Vlaamse graaf. Men mag aanne-
men dat Overschelde, het Waasland en de Vier Ambachten, voorzover Dirk III daar 
nog zeggenschap had, toen wel voor de 'Friese' graaf verloren zijn gegaan.246 

In de literatuur werd de Vlaardingse tol vaak als onrechtmatige nieuwigheid, zelfs 
regelrechte roof afgeschilderd. De staathuishouding was in werkelijkheid ingewik-
kelder. Er bestond aan de kust zeker al vanaf de Romeinse tijd een douane- en 
tolsysteem met centrale en nevenposten. Rond het jaar 1000 was Tiel het hoofd-
kwartier van die rijkstol in Frisia. In de 'Maasmond', aanvankelijk bij het handels-
centum Witla, moet er een nevenpost zijn geweest. Hoe het systeem precies werkte 

                                                                    
242 Wagenaar, Vaderlandsche geschiedenis, dl. 2, p. 179. Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 12-21. De 
Boer, De graven van Holland, p. 35. Jongbloed, "'Cold case' Upladen", p. 58-59. 
243 Dhondt, "De graven van Gent", p. 132-134. Koch, "Grenzverhältnisse an der Niederschelde", p. 214.  
244 Linssen, "Lotharingen 880-1106", p. 337. De Boer, Graven van Holland, p. 29-31. Akkerman, "Het 
koopmansgilde van Tiel omstreeks het jaar 1000", p. 413. 
245 Alpertus van Metz, De diversitate temporum, vertaling Van Rij, Gebeurtenissen van deze tijd, p. 77-80. 
Uit de (zeer negatieve) beschrijving van Alpertus valt af te leiden dat de Tielse kooplieden 'Friezen' 
waren. De Graaf, Oorlog om Holland, p. 69-74, 96-103. Verkerk, "Tollen en waterwegen in Holland en 
Zeeland tot in de vijftiende eeuw", p. 99-101. 
246 Vanderkindere, La formation territoriale des principautés belges au Moyen Age, dl. 1, p. 76, 96, dl. 2, p. 
282. Pijnacker Hordijk, Alperti Mettensis De diversitate temporum, inleiding, p. xxxvii. 
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en of op doorgaande routes op één of op meer plaatsen betaald moest worden, is 
onbekend.247 Blijkbaar heeft Dirk de 'Maastol' naar zijn sterkte bij Vlaardingen 
verplaatst, de tarieven veranderd en zich de opbrengst toegeëigend. Voor de ko-
ning en de economie van het Rijk was het een euvel dat zich eerst aan de randen en 
ten slotte in het hele Rijk voordeed. Het aantal tollen nam aanzienlijk toe en van 
afstemming op doorgaande routes was steeds minder sprake. Voor regionale vors-
ten, graven en lagere heren, werd het een belangrijk middel om zich financieel 
onafhankelijk te maken. De graven van Holland dankten er hun rijkdom aan. Het 
gaf hun de mogelijkheid zich militair te handhaven en zelfs hun gebied uit te brei-
den. De koning liep meestal achter de feiten aan. Hij handhaafde nog lang zijn for-
mele recht door vorsten met zijn koninklijk tolrecht te belenen of hen erin te be-
vestigen. Geleidelijk verloor hij de macht om tegen misbruiken op te treden.248 

De volgende 'Friese' graven, Dirk IV en Floris I, hadden een goede verstandhouding 
met graaf Boudewijn V van Vlaanderen. Ze waren geregeld verbonden tegen de 
Rooms-Koning en de bisschoppen van Utrecht, Luik en Metz toen ze probeerden 
hun gebied te behouden of oostwaarts uit te breiden.249 Dirk en Floris kwamen om 
in de strijd. Floris' weduwe Geertruid van Saksen sloot in 1063 een strategisch 
huwelijk met Robrecht ('de Fries', ca. 1031-1093), de tweede zoon van Boudewijn 
V. Ze beschermde daarmee de rechten van haar nog jonge zoon Dirk V (ca. 1052-
1091). Robrecht had bijzondere bemoeienis met het grensgebied in Zeeland. Vol-
gens de geschiedschrijver Jacobus Meyerus vertrouwde zijn vader hem een deel 
van Rijks-Vlaanderen, waaronder de Vier Ambachten en Zeeland Bewestenschelde 
toe. Het is niet waarschijnlijk dat Boudewijn V zijn graafschap heeft opgesplitst. Hij 
deed juist alles om het als geheel aan zijn oudste zoon over te dragen.250 Geloof-
waardig is wel dat Robrecht in zijn jeugd in opdracht van zijn vader met meer of 
minder succes enkele krijgstochten te water naar Zeeland Bewestenschelde heeft 
uitgevoerd. Mogelijk heeft Boudewijn V hem voor de uitoefening van die taak dat 
gebied in achterleen gegeven, zodat Robrecht er met meer overtuiging en gezag 
kon optreden. Het zou hem voor Geertruid van Saksen – vanwege de perspectieven 
voor haar zoon – als echtgenoot aantrekkelijker gemaakt hebben. Eigentijdse kro-
niekschrijvers vertellen over de acties in Zeeland, vanuit verschillende achter-
grond en gezichtshoek.251 Men nam gewoonlijk aan dat de Zeeuwen aangepakt 
werden omdat ze geen belasting afdroegen. Denkbaar is dat het ook toen al ging 
om een geschil met Zeeuwse edelen en ambachtsheren over het niet optreden 
tegen rovers te water, de eigendom van een of meer Scheldetollen, eigenmachtige 

                                                                    
247 Zie bijv. par. 1.9. In de Romeinse Tijd en in de latere Middeleeuwen was het de bedoeling dat op één 
punt in de route betaald werd; aan andere punten was men dan vrijgesteld. Bos-Rops, Graven op zoek 
naar geld: De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389-1433, p. 31-32. 
248 Van Eickels, "Die Grafen von Holland und das Reich im 12. und 13. Jh.", p. 68-69. 
249 De Boer, Graven van Holland, p. 33-37. 
250 Vanderkindere, La formation territoriale des principautés belges au Moyen Age, dl. 1, p. 118-119. 
251 Met name abt Thiofried van Echternach en de onbekende biograaf van de Angelsaksische Hereward 
'de Banneling'; daarnaast kleinere vermeldingen.  Huizinga, "Scaldemariland", p. 554-561. Dekker, Zuid-
Beveland, p. 390-391. Verlinden, Robert Ier le Frison, comte de Flandre: Étude d'histoire politique, p. 11-
39. 
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inning van geleidegelden voor 'bescherming' van de scheepvaart of het verplicht 
overladen (verbodemen of lastbreken) van zeeschepen op Zeeuwse binnensche-
pen. De 'Friese' graven, die gebied hadden in Zeeland Beoostenschelde, waren er 
zover bekend niet bij betrokken. 

Robrecht kon niet voorkomen dat hij met zijn vrouw en stiefzoon in 1070 door de 
verenigde macht van de koning, de hertog van Neder-Lotharingen en de bisschop 
van Utrecht uit hun graafschap werd verdreven. Ze weken uit naar Gent. Hetzelfde 
jaar overleed de Vlaamse graaf Boudewijn VI, Robrechts oudere broer. Robrecht 
slaagde er in 1071 in zich van het hele graafschap Vlaanderen meester te maken, 
ten koste van zijn neef Arnulf III, Boudewijns zoon. Mogelijk heeft Robrecht daarna 
Zeeland Bewestenschelde – dat  hij eerst zelf zou hebben bestuurd – aan zijn land-
loze stiefzoon Dirk V in achterleen gegeven.252 Daarmee zou hij hem een inkomen 
en een uitvalsbasis hebben verschaft. Dirk zou in ruil daarvoor zijn oude rechten 
op Overschelde, het Waasland en de Vier Ambachten kunnen hebben opgegeven. 
Een verdrag, oorkonde of ander spoor van de belening is er niet meer; ze kan ook 
onder een van de latere graven hebben plaatsgevonden. Dirk kon in 1076, toen zijn 
tegenstanders tijdelijk verzwakt waren, met de hulp van Robrecht zijn erfdeel in 
het Noorden terugveroveren.253 Vanaf ongeveer het jaar 1000 werden in de kust-
streek her en der op grotere schaal bedijkings- en afwateringswerken onderno-
men.254 Dirks graafschap bloeide op en de kas van de graaf vulde zich dankzij de 
uitgifte en ontginning van nieuwe gronden en de tollen die aan de riviermonden 
geheven werden. Aannemelijk is dat daarbij, in de eerste tijd, de scheepvaart van 
en naar Vlaanderen werd ontzien. Door de ontwikkeling van het gebied en het 
aantrekken van nieuwe bevolking ging het oorspronkelijke 'Friese' karakter van 
het land grotendeels verloren. Alleen de 'West-Friezen' in de kop van het latere 
Noord-Holland verzetten zich tegen inmenging en bleven nog lange tijd zichzelf. 
Onder Dirks zoon Floris II ('de Vette', ca. 1085-1121) werd het graafschap in plaats 
van Frisia steeds meer Holland genoemd, naar een van zijn kerngebieden aan de 
Rijnmond.255 

Het eind van de 11e en het begin van de 12e eeuw werd getekend door strijd tussen 
keizers- en pausgezinden over de investituur, het benoemingsrecht van hogere 
geestelijken in het Rijk. De Rooms-Koning, meestal ook keizer, had belang bij die 
benoemingen vanwege de wereldlijke macht en rijkdom van veel bisschoppen en 
abten. Als onderdeel van deze strijd benoemde paus Pascalis II rond 1113 Jan van 
Waasten, bisschop van het Vlaamse bisdom Terwaan (Thérouanne), tot kerkelijk 
bestuurder van de Zeeuwse eilanden. Zeeland en de Vier Ambachten behoorden tot 

                                                                    
252 Vanaf de 11e eeuw was het in het Duitse en het Franse Rijk vrij algemeen toegelaten praktijk om 
gebieden en goederen in achterleen te geven, ook buiten de koning om. Ganshof, Qu'est-ce que la féodali-
té?, 2e dr., p. 165. 
253 Koch, "Het graafschap Vlaanderen van de 9de eeuw tot 1070", p. 378, 382-383. Berten, "Histoire du 
lien féodal", dl. 1, p. 115, 118. De Boer, Graven van Holland, p. 37-44. 
254 Kleinschalige ontwatering en aanleg van lage kaden vond al in de Romeinse Tijd plaats. Van de Ven, 
Leefbaar laagland, p. 59-78. Gerrets, Op de grens van land en water, p. 42-43. 
255 Heidinga, Frisia in the first millennium, 26. De Boer, Graven van Holland, p. 45-49. 
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het keizersgezinde bisdom Utrecht, waar kort tevoren de bisschop was overleden. 
De graven van Vlaanderen verkeerden net als de bisschop van Terwaan in het 
kamp van de pausgezinden. De Vlaamse graaf Robrecht II (1065-1111) had een 
nog jonge zoon nagelaten. De benoeming van Jan van Waasten gebeurde na een 
tussenkomst van de monnik Tanchelijn (of Tanchelm) bij de kerkleiding in Rome. 
De Utrechtse kanunniken waren boos over het 'afpakken' van een deel van hun 
gebied en ook bisschop Jan was niet blij met zijn nieuwe taak. Er is veel gespecu-
leerd over de achtergrond van deze geschiedenis. Henri Pirenne zag er de hand in 
van de Vlaamse graaf, die van de gelegenheid gebruik gemaakt zou hebben om zijn 
noordelijke gebied bij een Vlaams bisdom onder te brengen. Zo zou hij zijn greep 
erop kunnen verstevigen en mogelijk ook de rest van Zeeland in zijn invloedssfeer 
kunnen brengen.256 Bij andere kerkelijke herindelingen die homogene Vlaamse 
bisdommen schiepen, hadden de Vlaamse graven actieve bemoeienis; rond 1113 
zijn er geen directe bewijzen voor.257 Jozef de Smet ontkrachtte met goede argu-
menten veel van Pirennes verhaal, maar maakte niet duidelijk op grond van welk 
gezag de rondtrekkende prediker Tanchelijn de inbraak in Zeeland bereikte. Het 
zou een waarschuwing van paus en curie aan de keizer en de zaakwaarnemers in 
Utrecht zijn geweest, niet eigenmachtig in de vervulling van de vacature te voor-
zien.258 De keuze van de Zeeuwse eilanden (waarschijnlijk heel Zeeland tot aan de 
Maas)259 is al te opmerkelijk om er niet ten minste de steun van de Vlaamse grafe-
lijke familie en haar omgeving in te zien.260 Een voor die tijd belangrijke beslissing 
over het kerkelijk gezag in een gebied dat grotendeels behoorde aan de Vlaamse 
graaf kon moeilijk helemaal buiten hen om gebeuren. De kwestie kreeg uiteindelijk 
geen gevolg omdat in 1114 in Utrecht een nieuwe pausgezinde bisschop werd 
benoemd voor het hele oorspronkelijke bisdom. 

Ook Floris II stierf jong, met al te jonge zoons: het was in veel families een steeds 
weerkerend probleem, áls er al zoons waren. Zijn krachtdadige weduwe Petronilla 
van Saksen (ca. 1082-1144) bleef nog tot 1133 regentes. Een belangrijke reden 
daarvoor was de wedijver tussen Dirk VI (ca. 1114-1157) en zijn bekwame en 
eerzuchtige jongere broer Floris ('de Zwarte', ca. 1115-1133). Toen in 1127 in 
Vlaanderen de kinderloze graaf Karel 'de Goede' vermoord werd, spande Petronilla 
zich in om daar Floris 'de Zwarte' aan de macht te brengen.261 Ze kwam meteen 
                                                                    
256 Pirenne, "Tanchelin et le projet de démembrement du diocèse d'Utrecht vers 1100". Mogelijk was 
het de opzet van Tanchelijn en zijn medestanders op termijn van heel Zeeland een nieuw bisdom te 
maken, onder Vlaamse bescherming. 
257 Het Vlaamse bisdom Atrecht werd in 1094 afgescheiden van het overwegend 'Duitse' bisdom Kame-
rijk. Het Vlaamse bisdom Doornik werd, na verschillende mislukte pogingen, in 1146 losgemaakt uit 
zijn unie met het Franse bisdom Noyon. 
258 De Smet, "De monnik Tanchelm en de Utrechtse bisschopszetel in 1112-1114". 
259 De Utrechtse kanunniken spraken van een kwart van hun bisdom. Zie De Smet, p. 208 (noot 4), 224-
227. 
260 Er is ook geopperd dat de keuze voor de eilanden voortkwam uit de 'omni-insulaire theorie'. Dat was 
de overtuiging in kerkelijke kringen dat de paus ingevolge (een ruime uitleg van) de 'Donatio Constanti-
ni', een (vervalste) schenkingsoorkonde van de Romeinse keizer Constantijn I ('de Grote', ca. 280-338), 
soevereine rechten had op alle eilanden van het voormalige West-Romeinse Rijk. Zie De Smet, p. 221. 
261 Cordfunke, Gravin Petronilla van Holland, p. 51. De Boer, Graven van Holland, p. 53. Roth, Ene stille 
waerheyt van sware dingen: Historische opstellen betreffende de Zeeuwse geschiedenis en haar Hollandse 
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met hem en een uitgebreid gevolg naar Brugge en deed toezeggingen om de 
Vlaamse scheepvaart door tolvrijheden en andere voordelen te begunstigen. Ze 
kreeg aanvankelijk de Bruggelingen aan haar kant, maar verloor het van Willem 
Clito, de kandidaat van de Franse koning. Toen Clito in 1128 omkwam, steunde 
Petronilla de kansrijkere kanditatuur van haar halfbroer van vaderszijde, Diederik 
'van de Elzas' (ca. 1100-1168), een andere kleinzoon van Robrecht 'de Fries'. Ze 
zegden beiden vrije doortocht en onbelemmerde handel toe, kregen Gent en Brug-
ge op hun hand en slaagden in zijn verkiezing tot graaf van Vlaanderen. Het werd 
uitgebreid beschreven door de grafelijk secretaris Galbert 'van Brugge':  

…, ad Brugenses nostros tam ad clerum quam ad populum viciniae nostrae mandaverunt Hollandiae 
comitissa et frater ejus Theodericus adoptivus comes Gendensium et nostrorum civium salutem: 
"Quidquid a praedecessoribus nostris consulibus legitime possidetis et per me firmius obtinebitis 
siquidem me in comitatum subrogatis. Mercatoribus vestris et totius Flandriae pacem et liberum ne-
gotiandi praebebo transitum, simulque soror mea comitissa idem praebebit, eatenus tamen ut obsides 
demus in invicem recipiendi mea a vobis et liberam praestandi vobis negotiationem". 
[De gravin van Holland en haar broer Diederik, door de Gentenaars en onze burgers als graaf er-
kend, zonden naar onze Bruggelingen en naar de geestelijken en de leken uit de omstreken de vol-
gende boodschap: "Waarover gij krachtens de wet van onze grafelijke voorgangers beschikt, daar-
over zult gij door mijn toedoen nog beter beschikken als gij mij tot het grafelijk ambt verkiest. Uw 
kooplieden bied ik een algehele vrede in Vlaanderen en een vrije handelsdoortocht aan. Mijn zuster 
de gravin doet hetzelfde aanbod op voorwaarde dat wij elkaar wederzijds borgen geven dat gij mij 
als graaf aanvaardt en ik u de mogelijkheid tot onbelemmerde handel schenk."]262 

De 'vrede' voor de kooplieden in Vlaanderen, Zeeland en Holland betekent hier 
veiligheid en rechtszekerheid. Sommige historici nemen aan dat Diederik een prijs 
betaalde voor de Hollandse en Rooms-Duitse steun en de belofte van veilige onbe-
lemmerde doortocht. Hij zou daarvoor Petronilla en Dirk VI Zeeland Bewesten-
schelde in achterleen gegeven hebben. De oudste documenten die deze leenver-
houding vermelden zijn uit de tijd van Dirk VI. Zoals hiervoor aangegeven, is het 
ook mogelijk dat de achterbelening bijvoorbeeld al kort na 1071 is ontstaan ten 
tijde van van Robrecht 'de Fries' en Dirk V.263 Als de belening van Diederik stamt 
dan zou Rooms-Koning Lotharius III (1075-1137), halfbroer van Petronilla van 
moederszijde, er een rol in gespeeld kunnen hebben. Petronilla en haar zonen on-
derhielden nauwe betrekkingen met hem.264 Aannemelijk is dat hij de verkiezing 
van de 'Duitse' Diederik heeft gesteund en Rijks-Vlaanderen zoveel mogelijk uit de 

                                                                                                                                                                      
en Vlaamse context, 1245-1305, p. 20-21. Dekker, Zuid-Beveland, p. 398. Van Caenegem (zie volgende 
voetnoot) en Dekker meenden dat Petronilla aanvankelijk haar oudste zoon Dirk, en niet Floris, als 
Vlaams graaf naar voren schoof. Het ligt politiek niet voor de hand. Galbert van Brugge spreekt enkel 
van 'zoon'. 
262 Galbert van Brugge, De multro, traditione et occisione gloriosi Karoli comitis Flandriarum, uitgave 
Rider, p. 146, en idem, vertaling Demyttenaere, De moord op Karel de Goede, (inleiding Van Caenegem) 
p. 29, 54, en p. 129, 214. 
263 Enkele onderzoekers plaatsten de belening eerder, onder Boudewijn V en Floris I (ca. 1053), 
Robrecht 'de Fries' en Dirk V (na 1071) of onder Robrecht II en Floris II (ca. 1107). Ook daarvan is geen 
bewijs. Johnen, "Philipp von Elsass, Graf von Flandern", p. 354. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 1, p. 
118-123. Verlinden, Robert Ier le Frison, p. 106. Dekker, Zuid-Beveland, p. 398-399. Lenselink, Studies 
over het Zeeuwse en het Leidse burggraafschap, p. 7. Roth, Ene stille waerheyt, p. 21. Ledeboer, Materiaal 
uit gedrukte bronnen met betrekking tot publiekrechtelijke arbitrages in de Nederlanden, p. 3. 
264 Van Eickels, "Die Grafen von Holland und das Reich im 12. und 13. Jh.", p. 70-71. 
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Franse invloedssfeer heeft willen halen. Een tegemoetkoming aan de Hollandse 
gravenfamilie paste daarin. Mogelijk heeft Petronilla bij deze gelegenheid een gro-
ter gebied dan Zeeland Bewestenschelde geclaimd en is dat haar ook toegezegd. Er 
zijn in latere jaren aanwijzingen dat de Hollandse graaf weer rechten liet gelden op 
Overschelde, het Waasland en de Vier Ambachten. Diederik zal van zijn kant bij de 
belening harde afspraken hebben geëist over de veilige en onbelemmerde door-
tocht van Vlaamse handelaars in Holland en Zeeland. Deze afspraken zouden, na 
enige ontwikkeling, zijn opgenomen in de Vlaams-Hollandse verdragen en de 
Zeeuwse landkeuren van de 12e en 13e eeuw.265 De afspraken over vrijheid van 
scheepvaart van rond 1130 kunnen worden gezien als het eerste 'waterverdrag' 
tussen 'Noord' en 'Zuid'; er zouden er tot op de dag van vandaag nog veel verschil-
lende volgen. Floris 'de Zwarte' was het kind van de rekening. Hij kwam in op-
stand, probeerde nog een eigen graafschap te beginnen vanuit West-Friesland en 
sneuvelde in de strijd. Dirk VI had een gebied verzameld dat de omvang van het 
oude Frisia benaderde. Het was een samenstel van streken waarin op den duur 
Holland, Zeeland en West-Friesland als clusters werden onderscheiden. Daarbui-
ten werd het meestal eenvoudig met Holland of Holland-Zeeland aangeduid. 

2.13 Het recht van scheepvaart op rivieren in de vroege 
Middeleeuwen 

Uit de bepalingen van het Corpus iuris civilis, de Romeinse rechtsverzameling van 
rond 530, blijkt dat de scheepvaart op permanente rivieren van het Rijk voor de 
vrije ingezetenen vrij was (zie paragraaf 1.8). Volgens de Romeinse rechtsgeleerden 
behoorde deze regel tot het ius gentium. Dat betekende dat hij ook bij de meeste 
andere volken (afzonderlijk) zou voorkomen. Een aanwijzing daarvoor geeft de Lex 
Frisionum. Dit overzicht van 'Fries' gewoonterecht werd aan het eind van de 8e 
eeuw in opdracht van de Frankische koning Karel 'de Grote' opgesteld. De verzame-
ling is vrij willekeurig en divers, christelijk zowel als heidens, met elementen van 
ander volksrecht en van koningsrecht. De inventarisaties moesten leiden tot orde-
lijk vastgelegd recht voor de verschillende volken binnen het Frankische Rijk. Een 
vastgestelde versie van het 'Friese' recht is niet bekend.266 De bepalingen over vrij-
heid van doorgang op openbare wegen en van scheepvaart op openbare rivieren 
luidden: 

Lex Frisionum, Additio sapientum, Wlemarus, III: De eo qui alteri viam contradixerit 
Si liber libero in via manus iniecerit et contra legem viam contradixerit aut aliquid tollere voluerit, ter 
IIII solidos componat; …267 
[Wet van de Friezen, Toevoegingen van de rechtsgeleerden, Wilmer, III: Van hem die een ander de 

                                                                    
265 Kruisheer, Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren, p. 61-64. 
266 Algra, Oudfries recht, p. 94-100.  
267 Eckhardt, Lex Frisionum, p. 98-99, en Die Gesetze des Karolingerreiches 714-911, dl. 3, p. 120-121, 
beide met Duitse vertaling. Siems, Studien zur Lex Frisionum, p. 148 van bijlage. Nieuwenhuijsen, 'Lex 
Frisionum' in www.keesn.nl, met Nederlandse vertaling. In de literatuur, ook die over de vrijheid van 
scheepvaart, werd deze bepaling nergens aangehaald. 
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weg verspert 
Als een vrije man een andere vrije man op de weg aanhoudt en hem tegen de wet de weg verspert 
of hem iets wil afnemen, boet hij driemaal 4 schellingen (solidi); …] 

Lex Frisionum, Additio sapientum, Saxmundis, VI: De flumine obstruso 
Si quis in flumine viam publicam occluserit, XII solidos componat.268 
[Wet van de Friezen, Toevoegingen van de rechtsgeleerden, Saxmond, VI: Over het versperren van 
een rivier 
Als iemand in een rivier de openbare doorgang afsluit, krijgt hij een boete van 12 schellingen.] 

Dergelijke wettige of onwettige afsluitingen, weten we uit eigentijdse beschrijvin-
gen, werden vaak opgezet op overzichtelijke plaatsen, bij een wegversmalling of 
onder een brug, door middel van een touw, een ketting, een slagboom of een ande-
re fysieke barrière. Niet aangegeven is aan wie de boete betaald moest worden; 
waarschijnlijk was het (deels) aan de koning. De regel zou in het hele 'Friese' 
rechtsgebied, in zijn grootste uitbreiding van de Sincfal tot aan de Wezer, gegolden 
hebben. Hij betekende dat de grote stromen in dit gebied het gemeenschappelijk 
eigendom van de vrije inwoners (families) waren. Afgezien van onderling overeen-
gekomen of erkende tollen konden die er vrij gebruik van maken. De Alemannen 
(of Sueven) lieten in hun Lex Alamannorum vrijwel letterlijk hetzelfde noteren, 
maar met een boete van 6 schellingen.269 Een andere optekening van oud Ger-
maans recht, de Ewa ad Amorem, die waarschijnlijk rond 800 gold voor de ge-
mengde bevolking van het Midden-Nederlandse Rivierengebied (dat deel uitmaak-
te van het oorspronkelijke Frisia), bevat een soortgelijke regel. 

Notitia vel commemoratio de illa euua, quae se ad Amorem habet, XLI 
Si quis viam publicam clauserit, in fredo dominico solidos IV.270 
[Optekening of herinnering van de wet, die men aan de Amor heeft, XLI 
Als iemand een openbare weg heeft versperd, 4 schellingen als vredegeld aan de koning.] 

Koning Karel 'de Grote' verordende in de capitularia van 779 (Herstal) en 781 
(Mantua) dat in zijn Rijk geen andere dan de van oudsher bestaande tollen gehe-
ven mochten worden. 

Capitulare Haristallense, 18 
De toloneis qui iam antea forbanniti fuerunt, nemo tollat nisi ubi antiquo tempore fuerunt.271 
[Verordening van Herstal, 18 
Betreffende de tollen die voorheen verboden waren, laat niemand ze heffen als ze niet van oudsher 
bestaan hebben. 

Capitulare Mantuanum, 8 
De theloneis, ut nullus aliter teloneum presumat tollere nisi secundum antiquam consuetudinem, et 

                                                                    
268 Als in vorige voetnoot. 
269 Eckhardt, "Leges Alamannorum", (B) LXVI, p. 129. 
270 Dit recht werd vaak, waarschijnlijk ten onrechte, aan het volk van de Chamaven toegeschreven. 
Sohm, "Lex Francorum Chamavorum", p. 275. Eckhardt, Die Gesetze des Karolingerreiches 714-911, dl. 3, 
p. 56-57, met Duitse vertaling. Nieuwenhuijsen, 'Ewa ad Amorem' in www.keesn.nl, met Nederlandse 
vertaling. Over het Amor-rechtsgebied: Niermeyer, "Het Midden-Nederlands Rivierengebied in de 
Frankische Tijd, op grond van de Ewa quae se ad Amorem habet", p. 145-151. De schellingen (solidi) uit 
de verschillende wetsbepalingen hebben niet steeds dezelfde waarde. De goud- of zilverstandaard kan 
de verschillen in boetes tussen de verschillende wetten verklaren. 
271 Boretius, "Capitularia regum Francorum (Capit.)", dl. 1, nr. 20, p. 51. Loyn, The Reign of Charlemagne: 
Documents on Carolingian Government and Administration, p. 49, Engelse vertaling. 
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aliubi non tollatur nisi ad locis antiquis legitimis; et cui iniuste tollitur, secundum legem componat et 
insuper bannum nostrum ad missi nostri componat.272 
[Verordening van Mantua, 8 
Betreffende de tollen, laat niemand een tol heffen dan overeenkomstig oud gebruik, en laat hem al-
leen heffen op plaatsen die van oudsher wettelijk erkend zijn; iedereen die onwettig tol heft, wordt 
volgens de wet beboet en moet bovendien onze boete aan onze gezanten betalen. 

De Sassen Speyghel (Saksenspiegel) is een Saksisch rechtsboek uit de 13e eeuw, dat 
nog het oude Saksische gewoonterecht bevatte. Het had gezag in een groot deel 
van het Duitse Rijk, tot in de Nederlanden toe. De bepaling inzake het vrije gebruik 
van rivieren leek sterk op die in het Romeinse recht. Het bevestigt dat deze van-
ouds behoorde tot het ius gentium. 

Landrecht, II, 28, 4 
Swelk wazzer strâmes vlûzet, daz ist gemeyne zu varende unde zu vischene dâ inne.273 
[Landelijk (Saksisch) gewoonterecht, II, 28, 4 
Ieder stromend water is openbaar toegankelijk om daarop te varen en daarin te vissen.] 

De bovenaangehaalde rechtsbronnen wijzen erop dat in de eerste eeuwen na de 
Romeinse Tijd de vrijheid van scheepvaart, in theorie en voor de eigen vrije inge-
zetenen, weinig verschilde van die in het Romeinse Rijk. De koning moest ervoor 
zorgen dat die vrijheid, in het belang van de landvrede, zich in beginsel voor al zijn 
vrije onderdanen uitstrekte tot zijn gehele Rijk, over de grenzen van de deelrijken 
heen.274 

Moeilijker te duiden is de negende van de 'zeventien Friese keuren', een 13e-
eeuwse verzameling van opgefraaide privileges van de Friezen ten oosten van het 
Vlie, gebaseerd op een kern van 11e-eeuwse of nog oudere rechtsbronnen. 

Dae sauwentien kesten aller Fresana, 9 
Omme dan riochta tins ende om dijn huuslagha ende omme houesscot ende omme deekma thinghaden 
alle Fresen weer den koning Kaerle ende weer den bisscop Liudgar, dat alle Fresen aeghen sauwen 
streta rum ende rennande suder ti farane, fiouwer oen dae wettere ende tria oen dae lande. Dio aerste 
wetterstreta is dio Elwe, dio oer dio Wisere, dio tredde dio Emese, dio fiarde dat Rijn. Dio aerste oen 
dae lande op ti Hamerstene ende wt ti Iewere, dio oer op ti Irmeardaforda ende wt ti Emeda, dio tred-
de op ti Cuforda ende wt ti Staerem. Hwae soe ws dissera sauwen stretena enege binareth, …, soe …275 
[De zeventien keuren van alle Friezen, 9 
… Wegens de wettelijke cijns, de belasting op huizen en hoeven en de tienden bedongen alle Friezen 
bij koning Karel ('de Grote') en bisschop Liudger dat ze gerechtigd waren langs zeven vrije en be-
gaanbare wegen, vier te water en drie op het land, naar het zuiden te gaan. De eerste waterweg is 

                                                                    
272 Boretius, "Capitularia regum Francorum (Capit.)", dl. 1, nr. 90, p. 190-191. Loyn, The Reign of Char-
lemagne, p. 50, Engelse vertaling. 
273 Oorspronkelijke Middelnederduitse tekst van Eike von Repgow. Eckhardt, Sachsenspiegel: Landrecht, 
p. 69. Middelnederlandse vertalingen uit 14e-15e eeuw spreken van: 'So welc water stromes vlyt 
(stroem vliitet/ dat stroemt) dat is ghemene te varene ende te visschene.' De Geer, De Saksenspiegel in 
Nederland, dl. 1, p. 61 en dl. 2, p. 101-102. 
274 Een algemene beschouwing over de bescherming van het verkeer in de vroege Middeleeuwen, aan 
de hand van diverse bepalingen in wettenverzamelingen, gaf Siems, Handel und Wucher im Spiegel 
frühmittelalterlicher Rechtsquellen, p. 46-58. De suggestie van De Decker, Europees internationaal rivie-
renrecht, p. 61-63, dat in de vroege middeleeuwen de (internationale) riviervaart onder het oude Ger-
maanse recht voor ieder vrij zou zijn geweest, en dat het stromend water in ruime zin (ook als vaarweg) 
als 'res publica' (hier: bezit van alle volken gezamenlijk) werd beschouwd, deel ik niet. 
275 Buma, Westlauwerssches Recht: Jus municipale Frisonum, dl. 1, p. 140-141, met Duitse vertaling. 
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de Elbe, de tweede de Wezer, de derde de Eems en de vierde de Rijn. De eerste landweg voert van 
Jever naar Oldenburg, de tweede van Emden naar Munster, de derde van Stavoren naar Coevorden. 
Wanneer iemand ons een van deze zeven wegen verspert, dan … (volgt boeteregeling).] 

Dat 'privilege' was blijkbaar in de 8e eeuw ontstaan na de verovering en pacificatie 
van Westerlauwers Friesland (ongeveer de huidige provincie Friesland). Het hoeft 
niet noodzakelijk te stammen van Karel 'de Grote' zelf, bij de Friezen een vorst van 
mytische proporties. Voordien hadden de Westerlauwerse Friezen als (vijandige) 
vreemdelingen of niet-volwaardige ingezetenen nog geen recht de Frankische 
stromen te bevaren. Toen ze zich schikten in de Frankische belastingen zullen ze 
als tegenprestatie de verzekering van dat recht hebben geëist. Opvallend is dat de 
Oost- en Midden-Frankische rivieren tot en met de Rijn werden genoemd, maar 
niet de Schelde. Mogelijk behoorde die in die tijd tot het werkgebied van de West-
Friezen tussen Sincfal en Vlie. De Rijn lag wel in het eigen achterland van de Wes-
terlauwerse Friezen, omdat die via het Almere en de Vecht of de IJssel direct be-
reikbaar was. Ook de Seine en andere West-Franse rivieren werden niet genoemd, 
misschien om vergelijkbare redenenen, of omdat die na 843 tot het West-
Frankische Rijk (Frankrijk) behoorden. De kritiek van Algra, dat het privilege niet 
echt zou zijn omdat er geen schijn van bewijs was dat Friese kooplieden tolvrijdom 
hadden genoten op Elbe, Wezer, Eems en Rijn, is onterecht.276 Hij verwarde tol-
vrijdom met vrijheid van scheepvaart. Behoudens speciale vrijstellingen waren alle 
vaargerechtigden verplicht de wettelijke tollen en andere heffingen te betalen. 

De handboeken over het recht van rivierscheepvaart zijn kort over de situatie in de 
Middeleeuwen. Aparte studies behandelden vooral de handel in het algemeen en 
de ontwikkeling van het tolwezen, als belasting van de scheepvaart.277 Verschil-
lende auteurs wezen erop dat de privaatrechtelijke gemeenschappelijke beschik-
king over de bevaarbare rivieren in de vroege Middeleeuwen overging in de eigen-
dom (dominium) van de koning, die publiekrechtelijke regels stelde. Die overgang 
bewerkstelligde dat de vrijheid van scheepvaart veralgemeende voor alle vrije 
onderdanen van het Rijk, over de grenzen van de deelrijken heen. De koninklijke 
eigendom, die aanvankelijk bescherming tegen misbruik gaf, werd vanaf de 12e 
eeuw steeds meer geformaliseerd als koningsrecht (ius regale, in dit geval stroom-
regaal). Doel was het gebruik van rivieren – voor onder andere scheepvaart, veren 
en watermolens – beter te gelde te maken.278 Dit werd vaak voorgesteld als een 
fundamentele verandering, maar was in feite hetzelfde systeem in een ander decor. 
Tollen en andere belastingen op het gebruik van de vaarwegen bestonden al eer-
der als Romeins rijksrecht (zie paragraaf 1.9). De middeleeuwse koningen pro-
beerden ze opnieuw doelmatig te organiseren, zonder daarbij de vrijheid van 
scheepvaart voor de eigen onderdanen wezenlijk aan te tasten. De koning had zelf 
belang bij veilige handel en vlotte vaart in zijn hele rijk. Die dienden rust en wel-
                                                                    
276 Algra, Zeventien keuren en vierentwintig landrechten, 2e dr., p. 237-241, 321-323. 
277 Ganshof, "Het tolwezen in het Frankisch Rijk onder de Merowingen" en "Het tolwezen in het Fran-
kisch Rijk onder de Karolingen". Verkerk, "Het tolsysteem in het mondingsgebied van Rijn, Maas en 
Schelde tot de elfde eeuw". 
278 Planitz, Grundzüge des deutschen Privatrechts, p. 71-73. Gönnenwein, Die Freiheit der Flußschiffahrt, 
p. 12-13. Carathéodory, Du droit international concernant les grands cours d'eau, p. 76-82. 
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vaart van het eigen volk, optimale opbrengsten uit belastingen, tollen en heffingen 
voor hemzelf en zijn vazallen, alsook verzekerd vervoer van luxe en exotische goe-
deren naar en van zijn hof. Naast een nog beperkt verkeer van massagoed – zoals 
wol en huiden –, maakten kostbaarheden – wijn, dure stoffen, goud en zilver, rasp-
aarden, slaven, enzovoort – het hoofdbestanddeel uit van de langeafstandshandel. 
De geregelde uitwisseling van geschenken tussen machthebbers zorgde, naast de 
nog beperkte handel, voor een voortdurende vervoersstroom.279 Een ingrijpende 
verandering vond pas plaats toen de macht van grote en kleine landsheren, vooral 
in het Duitse Rijk, ten koste van de koning aanzienlijk toenam. Het koninklijk 
stroomrecht ging steeds meer op de regionale machthebbers over. Hertogen, gra-
ven, bisschoppen en andere heren, later ook afzonderlijke steden, stelden daarbij 
de regels en bepaalden de heffingen. De betrekkelijke vrijheid van scheepvaart, van 
groot economisch belang voor het vroegere eenheidsrijk, werd drastisch ingeperkt. 
De kring van vaargerechtigden nam af. Officieel was er voor de overdracht van het 
stroomrecht een nadrukkelijke verleningsakte van de koning nodig.280 In de prak-
tijk gebeurde het vaak door toe-eigening; de juiste toedracht was later moeilijk 
meer te achterhalen. 

2.14 Rechten van vreemdelingen in het internationale verkeer 

De toegang tot het land en de rivieren van het Frankische Rijk of zijn deelrijken 
was niet voor iedereen vrij. In beginsel gold vrijheid van scheepvaart voor edelen 
en vrijen, voor zover onderdaan van de koning ('Reichsinländer'). Voor de eigen 
horigen (halfvrijen) en slaven was ze beperkt en aan regels gebonden. Ook de vrije 
ingezetenen van onderworpen en geëmancipeerde deelrijken genoten waarschijn-
lijk in de meeste gebieden van het Rijk toegang, als ze de erkende tollen en hef-
fingen betaalden. Rothari, koning der Longobarden, sprak in zijn wetboek van 643 
van een voorwaardelijke vrijheid van beweging. 

Edictum Rothari, 177: De homine libero, ut liceat eum migrare 
Si quis liber homo, potestatem habeat intra dominium regni nostri cum fara sua megrare ubi voluerit 
– sic tamen si ei a rege data fuerit licentia –, …281 
[Edict van Rothari, 177: Over het recht van een vrije man om overal te gaan 
Een vrije man mag in het machtsgebied van ons Rijk met zijn familie gaan waarheen hij wil, voor 
zover de koning het hem heeft toegestaan.] 

De toelating van vreemdelingen tot de vaart op de rivieren was in de vroege Mid-
deleeuwen afhankelijk van de goede wil van de koning. De beperking van de vrij-

                                                                    
279 Heidinga, "Handel en wandel in de vroege middeleeuwen", gaf een bondig overzicht van nieuwe 
inzichten in de samenhang tussen macht, handel en verkeer in die tijd. Trefwoorden: hofstelsel, 'gift-
exchange', schatting, roof en handel. 
280 Zie bijv. de oorkonde van Rooms-Koning Willem uit 1253 waarbij hij voor het hele Rijk de heffing 
van onwettige tolgelden verbood, en de instelling van nieuwe tollen verbond aan zijn toestemming. 
Kruisheer, OBHZ, dl. 2, nr. 981. 
281 Pertz, "Leges Langobardorum", p. 41. Beyerle, Die Gesetze der Langobarden, p. 62-63, met Duitse 
vertaling. Fischer Drew, The Lombard Laws, p. 83-84, met Engelse vertaling. 
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heid van rivierscheepvaart voor buitenlanders werd in de literatuur nauwelijks als 
afzonderlijk aandachtspunt behandeld. We zullen daarom het recht met betrekking 
tot vreemdelingen en de praktische regelingen voor de kooplieden onder hen na-
der in beschouwing nemen. 

In de tijd dat Frisia onder eigen heersers nog onafhankelijk was, golden zijn inwo-
ners daarbuiten als vreemdeling. De Franken waren omgekeerd vreemden in Fri-
sia. Daarna, toen het Frankenland, Frisia en andere buitengebieden onder één 
Frankische koning verenigd waren, zijn deze verschillen waarschijnlijk groten-
deels weggevallen.282 Na de opsplitsing van het Rijk in de 9e eeuw, speciaal wan-
neer de deelrijken onderling oorlog voerden, herleefde het onderscheid weer. Bin-
nen de deelrijken waren de inwoners niet gelijkberechtigd. In Frisia en het Rivie-
rengebied (Amorland, dat al dan niet tot Frisia gerekend werd) genoten de edelen 
en de homines Franci (Frankische kolonisten, vazallen van de koning) de grootste 
rechtsbescherming. Daarna volgden de stand van de vrijen en de lagere klassen 
van horigen en slaven. Dat kwam tot uitdrukking in het verschil in weergeld en 
zoengelden, boetes bij diverse vergrijpen, en in hun behandeling bij een rechtsge-
ding.283 Vreemdelingen, geen onderdaan van de koning, vormden een buitencate-
gorie die in beginsel rechteloos was. Aan hun eigen recht konden ze in het buiten-
land weinig bescherming ontlenen, zo min als aan enig recht van het land dat ze 
bezochten. Om een land binnen te komen en er doorheen te mogen reizen, was in 
de Europese rijken en het Nabije Oosten in het algemeen – zelfs voor pelgrims – 
een schriftelijk vrijgeleide van de koning, de keizer of zijn agenten nodig.284 Aan de 
grenzen hield een netwerk van controleurs het in- en uitgaande verkeer in de ga-
ten. De koningen van de Longobarden in Italië gaven in de 8e eeuw strenge instruc-
ties aan hun grenswachten.  

Ratchis regis capitula in breve statuta, anno 746, 13 
Hoc autem statuere previdimus: Ut marcas nostras … sic debeat fieri ordinatas et vigilatas, … sed nul-
lus homo per eas introire possit sine signo aut epistola regis. …285 
[Wetten van Ratchis, jaar 746, 13 
Wij bevelen dat … onze grenzen gehandhaafd en bewaakt zullen worden, … zodat niemand ze kan 
passeren zonder brief (vrijgeleide) met zegel van de koning. …] 

Vreemdelingen konden op hun weg, als ze zich niet verzekerd hadden van de spe-
ciale bescherming van een patronus, socius of senior ('seigneur', beschermheer, 
gewoonlijk de koning, een abt, een erkende inheemse koopman of een andere per-
soon met gezag), ongestraft gedood worden of door een eenvoudige claim in ie-
                                                                    
282 De 'Lex Ribuaria' (het recht van de Ripuarische Franken) gaf een wat lager weergeld aan voor het 
doden van vreemden ('advena') die niet Ripuarisch maar wel onderdaan van het Frankische Rijk waren, 
zoals Friezen, Saksen en Beieren. Siems, Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquel-
len, p. 36-39. 
283 Niermeyer, "Het Midden-Nederlands Rivierengebied in de Frankische Tijd", p. 151-169. 
284 Middleton, "Early medieval port customs, tolls and controls on foreign trade", p. 319-320. Zie ook 
par. 2.15. 
285 Pertz, "Leges Langobardorum", p. 192. Beyerle, Die Gesetze der Langobarden, p. 354-357, met Duitse 
vertaling. Fischer Drew, The Lombard Laws, p. 223-224, met Engelse vertaling. Soortgelijk bij koning 
Aistulf, jaar 750, art. 5 en 6 (Pertz, "Leges Langobardorum", p. 197). Nehlsen, "Kaufmann und Handel im 
Spiegel der germanischen Rechtsaufzeichnungen", p. 146. 
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mands slavernij geraken.286 Zelfs degenen die de nodige voorzorgen genomen 
hadden, waren, bijvoorbeeld in de Angelsaksische rijken, hun leven niet zeker als 
ze zich buiten de doorgaande wegen begaven. 

The laws of Wihtred, king of Kent, year 695, 28 
If a man from afar ('feorran cumen man'), or a stranger ('fraemde'), quits the road, and neither 
shouts, nor blows a horn, he shall be assumed to be a thief, and as such may be either slain or put to 
ransom.287 
[Wetten van Wihtred, koning van Kent, jaar 695, 28 
Als iemand van ver weg, of een vreemdeling, de weg verlaat, en noch roept noch een hoorn blaast, 
dan moet hij als dief worden aangezien, en mag hij worden gedood of mag losgeld van hem worden 
geëist.] 

In schijnbare tegenstelling daarmee treffen we in verschillende vroegmiddeleeuw-
se wetsverzamelingen bepalingen aan die vreemdelingen juist een bijzondere 
rechtsbescherming moesten geven. Zo verbonden artikelen in de Ewa ad Amorem 
en de 7e- of 8e-eeuwse Lex Baiwariorum (wet van de Beieren) verhoudingsgewijs 
zeer hoge boetes aan het bestelen, verwonden of doden van buitenlanders op 
doorreis. Zij werden aangeduid als 'wargengi' of 'peregrini transeuntes viam'. Het 
weergeld voor deze vreemdelingen was gelijk aan dat voor de homines Franci. 

Notitia vel commemoratio de illa euua, quae se ad Amorem habet, IX 
Si quis wargengum occiderit, solidos DC in dominico componat.288 
[Optekening of herinnering van die wet, die men aan de Amor heeft, IX 
Wanneer iemand een 'wargengus' doodt, moet hij 600 schellingen aan de schatkist betalen.] 

Lex Baiwariorum, IV, 31-32: De peregrinis transeuntibus viam 
Nemo enim ausus sit inquietare vel nocere peregrinum, qui alii propter Deum, alii propter necessi-
tatem discurrunt. Tamen una pax omnibus necessaria est. Si autem aliquis tam praesumptiosus fuerit, 
ut peregrinum nocere voluerit, et fecerit aut dispoliaverit vel lederit vel plagaverit aut ipsum ligaverit 
vel vendederit aut occiderit et exinde probatus fuerit, CLX sold in fisco cogatur exsolvere et peregrino, 
si viventem reliquid, omnia iniuria, quod fecit ei vel quod tulit, dupliciter conponat, sicut solet unum de 
infra provincia conponere. Si autem eum occiderit, C sold auro adpreciatos cogatur exsolvere. …289 
[Wet van de Beieren, IV, 31-32: Over vreemdelingen op doorreis 
Niemand mag een vreemdeling ('wargengus'?) lastig vallen of hem kwaad berokkenen. Want of-
schoon de ene ter wille van God en anderen voor het afhandelen van nodige zaken reizen, is toch 

                                                                    
286 Ganshof, "Het statuut van de vreemdeling in het Frankische Rijk", p. 3-13. Ook iemand uit een andere 
provincie kon binnen het Frankische Rijk soms voor vreemdeling worden aangezien. Ganshof haalt 
daarvan een 9e-eeuws voorbeeld aan (zijn veronderstelling dat heel Frisia bij het Middenrijk hoorde, 
deel ik niet). Pertz, "Translatio S. Alexandri", nr. 13, p. 680. 
287 Attenborough, The Laws of the earliest English kings, p. 30-31. Whitelock, English historical docu-
ments, dl. 1, 2e dr., p. 398. Idem in de wetten van Ine, koning van Kent, jaar 694, 20 (Attenborough, p. 42-
43, en Whitelock, p. 401). Siems, Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen, p. 
43-44. Middleton, "Early medieval port customs, tolls and controls on foreign trade", p. 351, conclu-
deerde op basis van dit artikel dat vreemde kooplieden in die tijd veelvuldig landinwaarts konden 
reizen en niet meer gebonden waren aan de kusthavens; ik laat dat voor zijn rekening. 
288 Sohm, "Lex Francorum Chamavorum", p. 272. Eckhardt, Die Gesetze des Karolingerreiches 714-911, dl. 
3, 'Lex Francorum Chamavorum', p. 50-51, met Duitse vertaling. Nieuwenhuijsen, 'Ewa ad Amorem' in 
www.keesn.nl, met Nederlandse vertaling. Siems, Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher 
Rechtsquellen, p. 42. Ganshof, "Het statuut van de vreemdeling in het Frankische Rijk", p. 11-12. 
289 Von Schwind, "Lex Baiwariorum", p. 335-336. Hoke, Quellensammlung zur Österreichischen und 
Deutschen Rechtsgeschichte, nr. 134, p. 26-27, met Duitse vertaling. Siems, Handel und Wucher im Spie-
gel frühmittelalterlicher Rechtsquellen, p. 39-42. Ganshof, "Het statuut van de vreemdeling in het Franki-
sche Rijk", p. 10-11. 
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een en dezelfde vrede voor hen allen noodzakelijk. Wanneer echter iemand zo euvel is dat hij een 
vreemdeling wil schaden en hem berooft, verwondt of slaat, hem ketent, (in slavernij) verkoopt of 
doodt en daaraan schuldig bevonden wordt, dan moet die 160 schellingen aan de schatkist betalen. 
Aan de vreemdeling, wanneer hij hem in leven gelaten heeft, moet hij al wat hij hem aandeed of 
wegnam dubbel vergoeden in vergelijking met de vergoeding voor een (vrije) ingezetene. Heeft hij 
hem echter gedood dan moet hij voor hem 100 gouden schellingen betalen. …] 

Het betrof duidelijk geen volks- of gewoonterecht maar koningsrecht. De 'war-
gengi' werden al genoemd in het wetboek van de Longobardische koning Rothari 
uit 643. 

Edictum Rothari, 367: De waregang 
Omnes waregang, qui de exteras fines in regni nostri finibus advenerint seque sub scuto potestatis nos-
trae subdederint, legibus nostris langobardorum vivere debeant, nisi si aliam legem ad pietatem nos-
tram meruerint.290 
[Edict van Rothari, 367: Over 'wargengi' 
Alle 'wargengi' die uit het buitenland in ons Rijk komen en zich onder de bescherming van onze 
macht stellen, moeten naar onze Longobardische wetten leven, tenzij ze door onze gunst de toepas-
sing van een ander recht verkrijgen.] 

Ook in Rusland en het Byzantijnse Rijk was in de vroege Middeleeuwen sprake van 
bevoorrechte 'wargengi' (zie paragraaf 2.15). In de capitularia van Karel 'de Grote' 
kwam de term niet voor, misschien omdat ze in het ambtelijke Latijn van die tijd in 
het Westen al verouderd was. Aparte regelingen voor buitenlanders, kooplieden en 
anderen, moeten er in het Karolingische Rijk wel zijn geweest, maar ze zijn nauwe-
lijks overgeleverd. In Karels verordeningen was wel sprake van bescherming van 
personen die zich in zijn dienst begeven hadden, van bepaalde kooplieden, van 
boodschappers en van pelgrims en vluchtelingen die voor (het ergste) misbruik 
behoed moesten worden. Daarbij werd niet uitdrukkelijk aangegeven of het mede 
of in het bijzonder buitenlanders betrof. 

Capitulare Missorum Generale, anno 802, 30 
De his quos vult domnus imperator, Christo propitio, pacem defensionem habeant in regno suo, id sunt 
qui ad suam clementiam festinant, aliquo nuntiare cupientes sive ex christianis sive ex paganis, aut 
propter inopia vel propter famen suffragantia quaerunt, ut nullus eos sibi servitio constingere vel 
usurpare audeant neque alienare neque vindere; … Si quis hoc transgredere praesumpserit, sciant se 
exinde damnum pati vitam praesumptiosus dispositum iussa domnum imperator.291 
[Algemene verordening voor de missi (gezanten), jaar 802, 30 
Betreffende degenen voor wie de heer keizer, met Christus' zegen, wenst dat ze vrede en bescher-
ming genieten in zijn koninkrijk, te weten degenen die zich aan zijn genade hebben overgeleverd, 
degenen die, christen of heiden, wensten enige inlichting te geven, of die vanwege armoede of hon-
ger zijn tussenkomst hebben gezocht: laat niemand hen in slavernij brengen, hen als slaaf gebrui-
ken, over hen beschikken of hen verkopen; … Als iemand het waagt hierop inbreuk te maken, laat 
hem dan weten dat degene die de euvele moed heeft de bevelen van de heer keizer te minachten 
daarvoor met zijn leven moet betalen.] 

Het zal hierbij niet om vagebonden of piraten zijn gegaan, maar onder meer om 
vreemdelingen die de bijzondere bescherming van de koning en/of de Kerk had-
                                                                    
290 Pertz, "Leges Langobardorum", p. 85. Beyerle, Die Gesetze der Langobarden, p. 148-149, met Duitse 
vertaling. Fischer Drew, The Lombard Laws, p. 124, met Engelse vertaling. Siems, Handel und Wucher im 
Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen, p. 42-43. 
291 Boretius, "Capitularia regum Francorum (Capit.)", dl. 1, nr. 33, p. 96-97. Loyn, The Reign of Charle-
magne, p. 76-77, Engelse vertaling. 
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den gevraagd en gekregen. François Ganshof zag er een in het hele Rijk geldende 
algemene aanvullende rechtsbescherming voor vreemdelingen van koningswege 
in, naast die van een eventuele particuliere beschermheer. Ik denk dat de konin-
klijke bescherming niet algemeen was en dat 'peregrini transeuntes viam' een on-
beholpen vertaling was van het Oudgermaanse 'waragangja' (verlatijnst als war-
gengus, in veel variaties). Dat betekende letterlijk 'iemand die gaat/reist dank zij 
een overeenkomst/verbintenis', of 'buitenlander die zich (voor zijn reis of handel) 
in dienst van een heer begeeft en hem trouw zweert'.292 Het was dan een juridisch 
begrip uit het feodale recht, een term waarmee vreemdelingen werden aangeduid 
die in ruil voor bepaalde beloften of tegenprestaties de bijzondere bescherming 
van de koning kregen. Hun juridische status was vergelijkbaar met die van halfvrij-
en, al was hun weergeld soms veel hoger. Ondanks de nadruk in de betreffende 
artikelen op de vrome intenties zullen het vooral kooplieden zijn geweest die luxe 
goederen voor het koninklijk hof aanvoerden, of gespecialiseerde ambachtslieden, 
huursoldaten of anderen die voor de koning van bijzondere waarde waren.293 

2.15 De organisatie van handel en scheepvaart in de tijd van 
Frisia 

De eigentijdse vroegmiddeleeuwse bronnen bevatten weinig specifieke informatie 
over het handels- en scheepvaartbedrijf in de delta van Rijn, Maas en Schelde. Noch 
de Frankische wettenverzamelingen van de Lex Salica en de Lex Ribuaria noch de 
overgeleverde kronieken en rechtsteksten van Frankische koningen geven veel 
inzicht in de gang van zaken.294 Twee factoren zorgen ervoor dat we ons toch een 
redelijk betrouwbare, hoewel globale, voorstelling kunnen maken van de regelingen 
die daar toen golden. Op de eerste plaats is er de continuïteit op hoofdlijnen die we 
bijna overal opmerken tussen de organisatie van de internationale handel in de 
Romeinse Tijd (en zelfs daarvóór) en die in de Middeleeuwen. Het behoud van Ro-
meinse gebruiken in Byzantium en de profijtelijkheid van het centrale tolsysteem 
voor de middeleeuwse vorsten zullen daarvan de belangrijkste oorzaken zijn. Ten 
tweede zullen handelsvoorwaarden meestal wederkerig zijn geweest, waardoor de 
regels van het ene rijk niet ver van die van het andere konden afwijken. Door inter-

                                                                    
292 Melazzo, "The Normans through their languages", 248-250. Ebel, Die Waräger: Ausgewählte Texte zu 
den Fahrten der Wikinger nach Vorderasien, p. 2. 
293 'We can therefore imagine that in Germanic juridical use the possibility existed for all those who left 
their place of origin to be granted pacts by the leaders of the territories to which they had moved. The 
foreigner was thence one who might enter into such pacts. This use which was customary among Ger-
manic peoples probably caused those Northmen who, after the stage of raids and armed attacks, decid-
ed to settle in territories inhabited bij people of different stocks, to adopt a certain bold habit of negoti-
ating their juridical position with those who were in power there.' Melazzo, "The Normans through 
their languages", p. 250. 
294 Nehlsen, "Kaufmann und Handel im Spiegel der germanischen Rechtsaufzeichnungen", p. 126-128, 
152-160. 
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polatie of extrapolatie en door spiegeling kan men zich daarom, met enig voorbe-
houd, een beeld vormen van hetgeen niet rechtstreeks is overgeleverd.295 

Net als in de Romeinse Tijd vond de handel met het buitenland in de vroege Mid-
deleeuwen bijna uitsluitend plaats aan de grenzen tussen de verschillende rijken. 
Aanvankelijk waren het meest bezitters van hofsteden aan de kust die in het zo-
merseizoen met hun waren naar andere Noordzeekusten voeren om die daar op de 
markt te brengen. Deze gelegenheidskooplieden sloten zich soms tot een maat-
schap aaneen, of namen anderen met hun handelsgoed op hun schepen mee. In de 
langeafstandshandel speelden aanvankelijk, net als in de Romeinse Tijd, Grieken 
en Byzantijnen, Joden en 'Syriërs' een belangrijke rol. Met verlof van de koningen 
breidden vooral de laatste twee groepen hun netwerken vanuit het Middellandse 
Zeegebied in Noord-Europa uit. Geleidelijk vergrootten ook West-Europese hande-
laren, vooral 'Friezen', maar ook Angelsaksen en Noormannen, hun werkterrein en 
ontwikkelden ze vaste handelsstructuren.296 Van koningswege werd de buiten-
landse handel geconcentreerd in een beperkt aantal emporia (grote havens) en 
marktplaatsen aan de benedenloop van de grote rivieren en op andere gunstig 
gelegen plaatsen.297 Het koninklijk bestuur kon daar vrij eenvoudig en doelmatig 
toezicht houden op de activiteiten van de eigen en vreemde handelaren. De vorst 
en een kleine bevoorrechte klasse hadden belang bij het handhaven van de orde en 
de veiligheid van het rijk, de ontvangst van 'geschenken', het innen van tollen en 
in- en uitvoerheffingen en het voorkooprecht op luxe importgoederen. In ruil voor 
die belastingen kregen vertrouwde buitenlandse kooplieden bescherming en toe-
gang tot de handelsplaatsen. Overtredingen werden zwaar bestraft.298 Het ont-
staan van overslagcentra aan of nabij de kust werd mede bevorderd doordat de 
zeevaart beperkt was tot het gunstige zomerseizoen, terwijl de nog natuurlijke 
(ongenormaliseerde en ongestuwde) rivieren in de zomer vaak juist moeilijk be-
vaarbaar waren.299 De belangrijkste internationale handelshavens en tolstations in 
de vroege Middeleeuwen waren Dorestad (later Tiel), Quentovic als opvolger van 
Gesoriacum-Bononia, Londen en Hedeby (Haithabu) in het zuiden van Jutland.300 In 
het Frankische Rijk bleven de tol- en douanedistricten aan de kust, zoals in de Ro-
meinse Tijd ingesteld, waarschijnlijk voortbestaan. Met name wordt aangenomen 
dat de districten rondom de hoofdstations Traiectum/Dorestad – van het Vlie tot 

                                                                    
295 Middleton, "Early medieval port customs, tolls and controls on foreign trade", p. 352-358. 
296 Ennen, Frühgeschichte der europäischen Stadt, p. 50-56. 
297 Lotharius I verordende bijv. als koning van Frankisch Italië in 823 dat kooplieden ingevolge het oude 
gebruik alleen in de officieel erkende havens aan de kust ('ad portura legitima, secundum more anti-
quo') handel mochten drijven, om het ontwijken van tollen te voorkomen. Boretius, "Capitularia regum 
Francorum (Capit.)", dl. 1, nr. 158, p. 319. Karel 'de Grote' wees in 805 voor zijn de oostelijke landsgrens 
vaste plaatsen aan voor de handel met Slaven en Avaren. Boretius, "Capitularia regum Francorum 
(Capit.)", dl. 1, nr. 44, p. 123. Loyn, The Reign of Charlemagne, p. 88, Engelse vertaling. Pounds, An histor-
ical geography of Europe 450 B.C.-A.D. 1330, p. 218. 
298 Middleton, "Early medieval port customs, tolls and controls on foreign trade", p. 313-321, 354. Ell-
mers, Frühmittelalterliche Handelsschiffahrt, p. 19-20, 219-226, 235-236. 
299 Heidinga, "Handel en wandel in de vroege middeleeuwen", p. 4. 
300 Ganshof, "Het tolwezen in het Frankisch Rijk onder de Karolingen", p. 14-18. Heidinga, Frisia in the 
first millennium, p. 27-32. 
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voorbij de Sincfal – en Gesoriacum/Quentovic – van Oudenburg tot Bretagne – zijn 
gehandhaafd.301 Minder bevoorrechte schippers en handelaren moesten waar-
schijnlijk genoegen nemen met de kleinere pleisterplaatsen direct aan de kust, 
waar de bescherming minder en de prijzen lager waren. 

De bescherming van vreemdelingen aan de kusten en in de havens waar de grens-
handel plaatsvond, kwam aanvankelijk tot stand door persoonlijke contacten van 
de handelaars. De benadering van de markten moest met de nodige omzichtigheid 
gebeuren. Vreemde schippers sloten een tijdelijke overeenkomst met de kustbe-
woners die hun het recht gaf te kopen en te verkopen. Ze verplichtten zich daarbij 
niet lang te blijven, niet aan landbouw of veeteelt te doen en zich te onthouden van 
roof en geweld.302 In sommige gevallen werd zo'n relatie bevestigd door een ver-
drag tussen de betrokken koningen. We kennen daarvan slechts enkele voorbeel-
den. Ze geven een indruk van de rechten en plichten van de kooplieden en van de 
koning en zullen waarschijnlijk in vergelijkbare vorm in heel Europa, ook in de 
delta van Rijn, Maas en Schelde, zijn voorgekomen. Voor de Delta was in elk geval 
de briefwisseling uit 796 tussen Karel 'de Grote' en de Angelsaksische koning Offa 
van belang. Deze volgde na een periode van onmin en handelsboycot. 

Carolus gratia Dei rex Francorum … fratri carissimo Offae regi Merciorum …, anno 796 
De negotiatoribus quoque scripsisti nobis. Quos voluimus ex mandato nostro ut protectionem et patro-
cinium habeant in regno nostro legitime iuxta antiquam consuetudinem negotiandi. Et si in aliquo lo-
co iniusta affligantur oppressione, reclament se ad nos vel nostros iudices et postea piam iubebimus 
iustitiam fieri. Similiter et nostris; si aliquid sub vestra potestate iniusti patiantur, reclament se ad ves-
trae equitatis iudicium; ne aliqua inter nostros alicubi oboriri possit perturbatio.303 
[Karel bij de gratie Gods koning der Franken … aan zijn geliefde broeder Offa, koning der Mercianen 
…, jaar 796 
U hebt ons ook geschreven over kooplieden, en door onze verordening staan wij toe dat ze be-
scherming en steun zullen genieten in ons koninkrijk, volgens de wet, in overeenstemming met het 
oude gebruik in de handel. En mochten ze in enige plaats getroffen worden door ongerechtvaardig-
de onderdrukking, dan mogen ze een beroep doen op ons of onze rechters. Wij zullen dan bevelen 
hun ware gerechtigheid te doen geschieden. Evenzo moeten de onzen, als hun in uw rijk enig on-
recht wordt aangedaan, een beroep doen op het oordeel van uw gerecht, zodat er nergens enige 
verstoring tussen onze mannen zal ontstaan.] 

Wat precies 'het oude gebruik in de handel' was, werd niet vermeld. De Frankische 
en Engelse kooplieden die de oversteek van de Noordzee in de ene of de andere 
richting waagden, hadden blijkbaar aanvankelijk weinig rechten en ondervonden 
veel beperkingen. Henry T. Riley formuleerde het in 1860 in zijn inleiding op de 
oude rechtsteksten van de Engelse handel als volgt: 'For many centuries, the enter-

                                                                    
301 Ganshof, "Het tolwezen in het Frankisch Rijk onder de Merowingen", p. 3-14. Verkerk, "Het tolsys-
teem in het mondingsgebied van Rijn, Maas en Schelde tot de elfde eeuw", en "Tollen en waterwegen in 
Holland en Zeeland tot in de vijftiende eeuw", p. 99. Middleton, "Early medieval port customs, tolls and 
controls on foreign trade", p. 321. 
302 Ellmers, Frühmittelalterliche Handelsschiffahrt, p. 214-215, 234. 
303 Duemmler, "Epistolae Karolini aevi", dl. 2, nr. 100, p. 145. Loyn, The Reign of Charlemagne, p. 113-
114, Engelse vertaling. Whitelock, English historical documents, dl. 1, 2e dr., nr. 197, p. 848-849, Engelse 
vertaling. De eerdere brief van Offa is niet bewaard gebleven. In de literatuur wordt Karels brief als het 
oudste overgebleven Engelse (handels)verdrag genoemd. Middleton, "Early medieval port customs, 
tolls and controls on foreign trade", p. 323-324. 
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prising foreigner who ventured to visit this country (England) for the purposes of 
traffic, had to struggle against numerous discouragements and grievous restrictions, 
originating partly in the avarice of the English sovereigns and the insolence and ra-
pacity of their officers, and, to the still greater extent, in the jealousy entertained 
towards them by the English population, the freemen of the cities and towns more 
especially.' 304 De oudste Engelse reglementen voor buitenlandse kooplieden zijn 
moeilijk precies te begrijpen, te plaatsen en te dateren omdat veel ervan alleen in 
latere afschriften en vertalingen, en dan nog vaak verminkt, is overgeleverd. We 
zien er daarom vanaf ze hier letterlijk aan te halen.305 Uit de teksten komt een 
beeld naar voren van een restrictief handelsbeleid, waarbij op den duur aan koop-
lieden uit bepaalde landen of steden, of met een bepaalde status, bijzondere voor-
rechten werden verleend. Buitenlandse handelaren werden verplicht gebruik te 
maken van speciale koninklijke havens aan de kust of de benedenloop van enkele 
rivieren. Bij het binnenvaren was het raadzaam door vlaggen en gezang de vreed-
zame bedoelingen van de bemanning kenbaar te maken. Na aankomst diende ze 
onderdak, verzorging en bescherming te zoeken bij een patronus in een erkende 
handelsherberg. In beginsel moesten de kooplieden in de haven blijven. Bevoor-
rechte vreemdelingen, zoals de 'Lotharingers' uit Hoei, Luik en Nijvel, de meeste 
homines imperatoris (kooplieden van de keizer) en de Denen en Noren, werden in 
Londen-stad toegelaten. De verblijfsduur was beperkt, gewoonlijk tot veertig da-
gen. Koninklijke agenten hieven tol en invoerrechten. Ze hadden een zeker voor-
kooprecht op de buitenlandse waren voor een gunstige prijs. Ook de particuliere 
beschermers deelden in de rechten. De Denen en Noren kregen het voorrecht dat 
ze het hele jaar in Londen mochten blijven; de Denen konden zelfs door heel Enge-
land naar alle markten reizen.306 Er zijn diverse aanwijzingen dat omgekeerd in 
Frankische kusthavens als Dorestad, Tiel en Quentovic vergelijkbare regels voor 
Angelsaksische schippers en kooplieden golden.307 

Verdere informatie over de rechten van vreemde schippers en kooplieden in een 
Europees land bevatten de verdragen die in 911, 944 en 971 werden gesloten tus-
sen de keizer van Byzantium en de vorst van de 'Rus' (het Rijk van Kiev). De 'Rus' 
waren van oorsprong Scandinaviërs, die langs de Noordoost-Europese rivieren de 
Zuidoost-Europese bekkens bereikten. In de dunbevolkte gebieden van het huidige 
Wit-Rusland, West-Rusland en Oekraïne, nog zonder politieke structuur van bete-
kenis, legden ze schattingen op en dreven ze handel. Ze werden in hun Slavische 
omgeving ook wel 'Варяги' (fonetisch 'Varjagi', equivalent van 'wargengi') ge-
                                                                    
304 Riley, Munimenta Gildhallae Londoniensis, dl. 2.1, p. xxxiv-xxxv. 
305 Het gaat met name om de 'Instituti Lundoniae', wetten voor Londen, toegeschreven aan koning 
Ethelred II van Engeland (ca. 968-1016) maar mogelijk deels ouder of van jongere datum. Verder zijn 
interessant de 'Ley as Lorengs', de 'Commune ad hommes le emperour d'Alemayne', de 'Botsate Dano-
rum' en de 'Botsate Norweyg[iorum]', met regelingen voor de 'Lotharingers', de 'homines imperatoris', 
de Denen en de Noren. Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen, dl. 1, IV Aethelred, p. 233-237. Riley, 
Munimenta Gildhallae Londoniensis, dl. 2.1, p. 61-64, en dl. 2.2, p. 528-531, Engelse vertaling. Höhlbaum, 
Hansisches Urkundenbuch, dl. 3, nr. 602, p. 388-392. 
306 Middleton, "Early medieval port customs, tolls and controls on foreign trade", p. 330-343, 349-351. 
Riley, Munimenta Gildhallae Londoniensis, dl. 2.1, p. xxxv-xxxix. 
307 Akkerman, "Het koopmansgilde van Tiel omstreeks het jaar 1000", p. 436-437. 
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noemd, omdat ze er als bevoorrechte vreemdelingen gekomen waren. Op den duur 
gingen ze op in de inheemse bevolking en namen haar Slavische taal over. Het hele 
volk en het land heetten daarna 'Rus', maar de leidende klasse van Noordse af-
stamming bleef men ook 'wargengi' noemen.308 Deze 'Rus', voornamelijk 'wargengi', 
maar ook Slaven, probeerden in 860 en 907 Constantinopel in te nemen. Ze kwa-
men uiteindelijk een wapenstilstand overeen, waarbij de Byzantijnen een eenmalige 
schatting betaalden. In 911 sloten ze een vredes- en vriendschapsverdrag waarin 
alle potentiële conflictpunten geregeld werden. De partijen hielden zich tot 941 aan 
het verdrag, toen de 'Rus' nogmaals en zonder succes probeerden delen van Byzan-
tium aan te tasten. Dit leidde in 944 tot een aanpassing en aanvulling van het ver-
drag, vooral ten gunste van de Byzantijnen.309 De verdragen bevatten, onder ande-
re, een aantal bepalingen die waarschijnlijk tekenend waren voor de grensover-
schrijdende handel (te water) in heel Europa in de vroege Middeleeuwen. 

[Verdrag van de 'Rus' met Byzantium van 911, art. 1 en 2 (nummering Hellmann) 
Wanneer de 'Rus' hierheen komen, dan zullen ze vrij kunnen inkopen zoveel ze willen. Wanneer ze 
echter als kooplieden komen, dan zullen ze wat hun maandelijks toestaat voor zes maanden kunnen 
inkopen, brood, wijn, vlees, vis en groente en fruit. En men moet voor hen ook baden bereiden, als 
ze het willen. Wanneer de 'Rus' naar huis terugkeren, dan moeten ze van de keizer van Byzantium 
voor onderweg voedsel, ankers, touwwerk, zeilen en wat ze verder nog nodig hebben, (kunnen) 
krijgen. Wanneer die uit de 'Rus' niet voor de handel komen, dan hebben ze geen recht op wat hun 
(anders) maandelijks toestaat; dan moet de vorst van Byzantium door zijn woord verbieden dat ze 
onderweg in de dorpen van ons land schade aanrichten. Degenen die uit de 'Rus' naar hier komen 
moeten bij de kerk van St.-Mamas (buiten Constantinopel) verblijven. Onze regering zal beambten 
sturen, en wanneer hun namen (die van de 'Rus') genoteerd zijn, dan kunnen ze krijgen waar ze 
maandelijks recht op hebben, … Ze mogen de stad (Constantinopel) slechts door één stadspoort 
binnengaan en wel in begeleiding van een keizerlijke ambtenaar, ongewapend en met ten hoogste 
vijftig man. En ze mogen handel drijven naar hun behoefte, zonder heffingen te betalen.]310 

[Verdrag van de 'Rus' met Byzantium van 944, art. 1 en 11 (nummering Hellmann) 
De grote vorst van de 'Rus' en zijn Bojaren (hoogste edelen) mogen zoveel schepen in het Griekse 
land naar de grootmachtige Griekse keizer sturen als ze willen, met gezanten en kooplieden, zoals 
eerder voor hen is vastgelegd. Vroeger brachten de gezanten (ter identificatie) gouden zegels mee, 
en de kooplieden zilveren; nu heeft uw vorst bevolen oorkonden aan ons, de keizer, te sturen. Deze 
gezanten en kooplieden die naar u (de Griekse keizer) gezonden worden, dienen een oorkonde mee 
te brengen waarin staat: 'ik zond zoveel schepen', opdat we uit deze oorkonden kunnen zien dat ze 
met vriendelijke bedoelingen komen. Wanneer ze echter zonder oorkonde komen en ze bevinden 
zich in onze hand, dan zullen we ze onder toezicht houden tot we uw vorst op de hoogte gebracht 
hebben. Wanneer ze zich niet aan ons overgeven en weerstand bieden, dan zullen we ze doden en 
hun dood zal door uw vorst niet gewroken worden. … (volgt min of meer de regeling van 911) … En 
die uit de 'Rus' … zullen niet het recht hebben bij St.-Mamas te overwinteren. … Die uit de 'Rus' zul-

                                                                    
308 Melazzo, "The Normans through their languages", p. 250. Hellmann, "Die Handelsverträge des 10. 
Jahrhunderts zwischen Kiev und Byzanz", p. 647. Ebel, Die Waräger, p. 1-3. 
309 Hellmann, "Die Handelsverträge des 10. Jahrhunderts zwischen Kiev und Byzanz", p. 646-652. 
310 Tekst uit de 'Nestorkroniek', afschriften van een 12e-eeuws handschrift in het Oudkerkslavisch. 
Hellmann, "Die Handelsverträge des 10. Jahrhunderts zwischen Kiev und Byzanz", p. 656, met Duitse 
vertaling. Cross, The Russian Primary Chronicle, LaurentianText, bij jaar 907, p. 64-65, met Engelse 
vertaling. 
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len niet het recht hebben 'aan de kust van de Zwarte Zee' te overwinteren; bij het begin van de 
herfst moeten ze naar huis in de 'Rus' terugkeren.]311 

Hoewel de verhouding tussen het Byzantijnse Rijk en de 'Rus' meestentijds niet 
slecht was – de keizer hield er zelfs een elitekorps van 'wargengi' uit de 'Rus' op na 
– was hun toelating tot het Rijk streng gereglementeerd. Er was sprake van één 
aanlandingspunt, aan de kust bij Constantinopel, gecontroleerde handel en beperk-
te bewegingsvrijheid. De identiteitscontrole was bijzonder strikt, door het gebruik 
van officiële zegels, vrijgeleiden of oorkonden. Mogelijk hebben de Longobarden, 
buurvolk van de Byzantijnen in Italië, hun gebruik van zegels en vrijgeleiden aan 
hen ontleend. Ook de Engelse grensprocedures lijken al dan niet rechtstreeks be-
invloed te zijn door die van Byzantium.312 Koning Jan 'zonder Land' (1166-1216) 
liet rond 1200 alleen vreemde handelaren aan zijn kusten toe als ze van hem een 
vrijgeleide, persoonlijk en voor een bepaalde tijd, hadden gekregen; schepen van 
anderen werden aan de ketting gelegd. Van de grenscontroles in de delta's van de 
grote rivieren in Noordwest-Europa in de vroege Middeleeuwen weten we weinig. 
Omdat de omstandigheden daar tot op zekere hoogte vergelijkbaar waren met die 
in Byzantium en in Engeland – er waren ook daar wederkerige grensregelingen, 
Noordse piraten en beschermde vreemdelingen – mag men er vanuit gaan dat er 
eveneens toelatingsregels golden. 

De koning kon, net als de keizer en de gouverneurs in de Romeinse Tijd (zie para-
graaf 1.9), van schippers en kooplui diensten eisen en ze inzetten voor de noden 
van het land. Sommige handelaren, schippers en schipperscorporaties hadden zelfs 
een min of meer geregeld dienstverband met de vorst. Ze werden ingeschakeld bij 
de aanvoer van edelmetaal en schaarse luxe goederen, het vervoer of de verkoop 
van opbrengsten van hun verspreid gelegen landerijen, mijnen, zoutwerken en 
dergelijke, en bij de uitwisseling van geschenken met andere vorsten of instellin-
gen. Om die taken goed te kunnen uitvoeren werden ze opgenomen in de konin-
klijke familia, genoten ze uitgebreide bescherming, allerlei diensten en soms vrij-
stelling van bepaalde tollen. Van die voordelen profiteerden deze kooplieden ook 
bij hun eigen handel. Daarom betaalden ze een jaarlijkse heffing voor hun privile-
ges.313 Lodewijk 'de Vrome' bevestigde in 828 in Aken de voorrechten en plichten 
van zijn mercatores de palatio ('kooplieden van de palts, de keizer') in een veror-
dening volgens het Frankische koningsrecht. 

Praeceptum negotiatorum, anno 828 
Omnibus episcopis, abbatibus, ducibus, comitibus, …, notum sit, quia praesentes fideles nostri illi …, 
Aquisgrani palatio nostro venientes, se nostris obtutibus praesentaverunt, quos nos sub sermone tui-
tionis nostre libentissime suscepimus et inantea, Domino volente, retinere optamus; ita ut deinceps 

                                                                    
311 Hellmann, "Die Handelsverträge des 10. Jahrhunderts zwischen Kiev und Byzanz", p. 662-664, met 
Duitse vertaling. Cross, The Russian Primary Chronicle, LaurentianText, bij jaar 945, p. 74-76, met En-
gelse vertaling.  
312 Middleton, "Early medieval port customs, tolls and controls on foreign trade", p. 352-358. Prims, 
Geschiedenis van Antwerpen, dl. 1, p. 102-103. 
313 Heidinga, "Handel en wandel in de vroege middeleeuwen", p. 3-4. Ellmers, Frühmittelalterliche Han-
delsschiffahrt in Mittel- und Nordeuropa, p. 17-18. Ganshof, "Note sur le «praeceptum negotiatorum» de 
Louis le Pieux", p. 109-112. 
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annis singulis aut post duorum annorum curricula peracta dimidiante mense Maio ad nostrum veni-
ant palatium, atque ad camaram nostram fideliter unusquisque ex suo negotio ac nostro deservire 
studeat hasque litteras auctoritatis nostre ostendat. Proinde autem per praesentem ordinationem nos-
tram decernimus atque iubemus, ut neque vos neque iuniores seu successores vestri … memoratos fide-
les nostros illos de nullis quibuslibet illicitis occasionibus inquietare aut calumniam generare vel de 
rebus illorum contra iustitiam ailiquid abstrahere aut minuere neque naves eorum quasi pro nostro 
servitio tollere …; sed liceat eis, sicut Iudeis, partibus palatii nostri fideliter deservire, …; teloneum 
(vero), excepto ad opus nostrum inter Quentovico et Dorestado vel ad Clusas, ubi ad opus nostrum de-
cima exigitur, aliubi eis ne requiratur. … Quodsi alique cause adversus eos et homines eorum ortae 
fuerint, quas infra patriam absque gravi et iniquo dispendio definire nequiverint, usque in praesenti-
am nostram vel magistri illorum, …, fiant suspensae vel reservatae, quatenus secundum iuris ordinem 
finitivam accipiant sententiam.314 
[Verordening inzake de kooplieden, jaar 828 
Aan alle bisschoppen, abten, hertogen, graven… laten wij weten dat wij onze hier genoemde ge-
trouwen, die naar het paleis te Aken zijn gekomen en voor ons verschenen zijn, graag onder onze 
bescherming hebben genomen en hen daarin verder, zo God wil, willen bewaren. Daartoe zullen zij 
voortaan elk jaar of elke twee jaar midden mei naar ons paleis komen. Elk van hen zal zich inspan-
nen trouw onze 'camera' (Schatkamer, Schatkist) te dienen (met betalingen of leveringen) door zijn 
eigen zaken en tegelijk de onze te doen. Daarbij zal hij deze oorkonde tonen die hij ontvangt op ons 
gezag. Daarom besluiten en bevelen wij door onze onderhavige verordening dat noch u (de bis-
schoppen, enz.) noch uw ondergeschikten of opvolgers … onze hier genoemde getrouwen om enige 
ongeoorloofde reden mogen lastig vallen of schaden, iets van hun goederen onterecht mogen afne-
men of beschadigen, of hun schepen voor onze dienst van hen mogen afnemen, … Ze moeten in 
staat gesteld worden, zoals de Joden, trouw ons paleis te dienen, … Wat betreft de tol, die zal men, 
met uitzondering van die welke voor ons geheven wordt tussen Quentovic en Dorestad en aan de 
Alpenpassen, waar het tiende voor ons wordt geheven, nergens anders van hen eisen. … En wan-
neer enige rechtszaak tegen hen of hun mannen zou worden aangespannen die ze in het land niet 
zonder zware en onbillijke kosten zouden kunnen afhandelen, dan dienen die rechtszaken te wor-
den opgeschort om in onze aanwezigheid of die van hun meester plaats te vinden … zodat ze een 
definitief oordeel volgens de regels van het recht zullen krijgen.] 

Bisschoppen en kloosters, vaak met uitgebreide domeinen, gebruikten een soort-
gelijk systeem, met privileges op basis van het privaatrecht van hun famila (lex 
familiae, ius curiae, Duits Hofrecht). 315 De 'mannen of kooplieden van het Rijk, de 
keizer, de koning of de palts' verschenen in vroegmiddeleeuwse documenten van 
verschillende landen onder diverse benamingen. Er is sprake van homines imperii 
of imperatoris, mercatoris regis of de palatio. Onder hen waren veel Joden, die 
blijkbaar goede contacten in het buitenland hadden; verschillende van hun konin-
klijke diploma's zijn bewaard gebleven. In de vroege Middeleeuwen waren de ho-
mines imperii vooral gevestigd in de emporia aan de grens, zoals in de Delta in Do-
restad en later Tiel. In deze laatste plaatsen betrof het vooral 'Friezen'. Ze stonden 
daar onder het toezicht van een koninklijk ambtenaar (praefectus, wikgraaf). Om-
dat er homines imperii uit Tiel en andere met name genoemde steden kwamen, 
hoeft men nog niet aan te nemen, zoals wel gebeurde, dat alle kooplieden uit die 
steden tot die groep behoorden.316 De Rooms-Koning en andere koningen kwamen 
                                                                    
314 Zeumer, "Formulae Imperiales e curia Ludovici Pii", nr. 37, p. 314-315. Laurent, "Marchands du 
palais et marchands d'abbayes: Aspects de la vie économique dans la Gaule franque", p. 281-289, met 
Franse vertaling. Ganshof, "Note sur le «praeceptum negotiatorum» de Louis le Pieux", met commentaar 
op Laurent. 
315 Planitz, Die deutsche Stadt im Mittelalter: Von der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen, p. 59. Ennen, 
Frühgeschichte der europäischen Stadt, p. 134.  
316 Akkerman, "Het koopmansgilde van Tiel omstreeks het jaar 1000", p. 434-442. 
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in een aantal gevallen overeen de beschermde kooplieden wederzijds in het andere 
land ook een voorkeursbehandeling te geven. Dat moet de handel voor de konin-
gen eenvoudiger en voordeliger gemaakt hebben, vergeleken met eenzijdige be-
scherming. Het is aannemelijk dat de vreemde 'kooplieden van de koning' voor hun 
bescherming in het andere land ook een heffing in geld of goederen betaalden. 
Mogelijk verleenden ze hun diensten aan beide zijden en kunnen we ook de 'war-
gengi' in deze groep van vreemdelingen zoeken. 

De historische bronnen overziend, dringt zich de conclusie op dat in het Europa 
van de vroege Middeleeuwen het handelsverkeer aan elke politieke grens werd 
onderbroken. Alleen inheemse kooplieden-schippers die van overzee kwamen, 
konden hun reis op de rivieren voortzetten. Ze zullen dat vervoer vaak aan ande-
ren hebben overgelaten. Het internationale verkeer van vreemdelingen eindigde in 
de emporia van de grensgebieden. Daar werden hun goederen vrijwel steeds over-
genomen door inheemse kooplieden en schippers. Vreemdelingen hadden niet de 
vrijheid om de rivieren te bevaren. Alleen de koning, die beschikte over het regaal 
(koninklijk recht) op de riviervaart, kon daarvoor ontheffing verlenen door het 
geven van een vrijgeleide. Daarmee konden grenshavens die niet onmiddellijk aan 
de kust lagen worden bereikt.317 Het zal zeer weinig zijn voorgekomen dat vreem-
de schippers wilden, mochten of konden doorvaren naar de steden in het binnen-
land. Ze hadden er in de vroege Middeleeuwen nog weinig belang bij. De emporia 
en hun kleinere satelieten direct aan de kust waren de best bereikbare en uitgerus-
te plaatsen, waar door het koninklijk toezicht redelijk veilig en zonder veel tijdver-
lies handel gedreven kon worden. De riviervaart in de zomer, bij lage waterstan-
den in een onbekende ongenormaliseerde rivier, was vooral voor niet-inheemse 
schippers duur, tijdrovend en riskant. In uitzonderingsgevallen kregen vreemde 
kooplieden van de koning toelating om hogergelegen markten te bezoeken. Zo 
handelden er 'Friezen' en Angelsaksen op de markt van Saint-Denis bij Parijs, ter-
wijl het emporium Rouen aan de benedenloop van de Seine lag. Ook mochten blijk-
baar Denen de Engelse markten in het binnenland bezoeken. De redenen voor deze 
uitzonderingen zijn niet met zekerheid bekend. We weten ook niet of deze buiten-
landers met hun eigen schepen naar die markten voeren, of dat ze gebruik maak-
ten van het inlandse vervoersaanbod. 

                                                                    
317 '… Danach ist anzunehmen, daß die Binnenschiffer auf Strömen, die das Gebiet mehrerer politischer 
Verbände durchflossen, nicht von der Quelle bis zur Mündung fuhren, sondern nur innerhalb der politi-
schen Grenzen verkehrten. … Es finden sich … einleuchtende Gründe für diese kurzen Fahrstrecken der 
Händler in zahlreich überlieferten Gesetzen, die den Austausch an den Grenzmärkten regelten. Danach 
waren Fremde einschließlich der Kaufleute trotz des Gastrechtes auf ihren Reisen rechtlos und auf das 
Wohlwollen der Einheimischen angewiesen. Erst unter Berücksichtigung dieser Rechtsunsicherheit 
sind die vielen Kauffriedensschlüsse zwischen benachbarten Völkern und anderen Verbänden richtig zu 
verstehen; … Die Gesetze zeigen zugleich, daß auch härteste Strafen keinen dauerhaften Kauffrieden 
garantierten. Allzu idyllische Vorstellungen über diesen Handel sind deshalb nicht angebracht. … Der 
Historiker muß sich deshalb mit der allgemeinen Feststellung begnügen, daß die Fahrten gewöhnlich 
auf die Gebiete jener politischen Einheiten beschränkt blieben, an deren Rändern die Grenzmärkte den 
Handel mit den Nachbarn ermöglichten.' Ellmers, Frühmittelalterliche Handelsschiffahrt, p. 235. 
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Voor wat betreft de Rijn, de Maas en de Schelde was er in de vroege Middeleeuwen 
waarschijnlijk niet of nauwelijks sprake van buitenlandse schippers en handelaren 
bovenstrooms van de emporia en de kleinere handelsplaatsen van het kustgebied. 
Voor de delta van Rijn en Maas waren dat Dorestad, later Tiel, en onder andere 
Witla aan de Maasmond en Medemblik aan het Almere.318 Het mondingsgebied van 
de Schelde lag na het verdrag van Verdun (843) bijna steeds in het Middenrijk, later 
in het Duitse Rijk, terwijl een deel van de midden- en bovenloop tot het Westrijk 
behoorde. Het internationale handelsverkeer van de Schelde vond aanvankelijk aan 
de kust plaats bij Domburg en Schouwen, die onder het douanekantoor van Dore-
stad en Tiel vielen. Antwerpen en Gent (portus Ganda), lagen in het Middenrijk en 
het Duitse Rijk, maar hadden waarschijnlijk tot in de 12e of 13e eeuw nauwelijks of 
geen internationale zeehandel.319 De buitenlandse handel van de Midden- en Bo-
ven-Schelde verliep mogelijk enerzijds via Domburg en tussenstations, en ander-
zijds via Quentovic en andere West-Frankische havens aan het Kanaal. Brugge, dat 
oorspronkelijk met de Rodengouw bij het Middenrijk en het Duitse Rijk gehoord 
kan hebben, maakte vanaf de 10e eeuw deel uit van het Westrijk. Aannemelijk is dat 
de Vlaamse graaf en de Franse koning er van toen af de ontwikkeling van een eigen 
emporium voor de internationale zeehandel hebben bevorderd. 

Tot aan de 11e eeuw bleven de 'Friezen' van het oude Frisia de belangrijkste varen-
de kooplieden van West-Europa. Ze beheersten de handel op Engeland, Noord-
Duitsland, Scandinavië en Rusland, waar ze vaste voet kregen en uiteindelijk ver-
schillende handelskolonies stichtten. Vanuit het Friese kernland verplaatsten ze 
hun bedrijvigheid, eerst naar de rand van Frisia, daarna naar plaatsen erbuiten, 
dichter bij de grote bevolkings- en nijverheidscentra.320 In de 12e eeuw waren dat in 
het bijzonder het Rijngebied rond en boven Keulen, de Maastreek, Brabant en 
Vlaanderen. Daar vonden ingrijpende technologische ontwikkelingen plaats, met 
name in de textiel- en metaalnijverheid. Vooral inwoners van die gebieden werden 
actief in de langeafstandshandel. Dat de 'Friezen' in de handel steeds minder wer-
den genoemd, werd wel verklaard door de bedijkings- en ontginningswerken in 
Holland en Zeeland, die alle energie en kapitaal zouden hebben opgeëist. Ook zou-
den deze gewesten door de ontginningen zelfvoorzienend in graan zijn geworden, 
waardoor minder handel nodig was. In de eeuwen daarvoor zou de wolproductie op 
de schorren de 'Friese' handel juist bevorderd hebben. Verder werd genoemd dat 
de 'Friezen' een afkeer gehad zouden hebben van het stedelijke leven.321 Deze ver-
klaringen zijn niet erg overtuigend. 'Friese' kooplieden waren altijd al naar de grote 
plaatsen hogerop de Rijn, de Maas en de Schelde getrokken en hadden zich daar 

                                                                    
318 Akkerman, "Het koopmansgilde van Tiel omstreeks het jaar 1000", p. 462-467. Verkerk, "Het tolsys-
teem in het mondingsgebied van Rijn, Maas en Schelde tot de elfde eeuw". 
319 Namen en zeden van de eerste Antwerpse zeeschippers-kooplieden wijzen op inwijking vanuit 
'Frisia'. Prims, Geschiedenis van Antwerpen, dl. 1, p. 100-106. 
320 Heidinga, "Handel en wandel in de vroege middeleeuwen", p. 5. Jansen, "Handel en nijverheid 1000-
1300", p. 148-152. Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 32-33. 
321 Jansen, "Handel en nijverheid 1000-1300", p. 152. Dollinger, De Hanze: Opkomst, bloei en ondergang 
van een handelsverbond, p. 18-19. 
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gevestigd.322 Deze trek moet in de 12e eeuw door de ontwikkeling van die steden 
zijn versterkt. De toenemende betekenis en de groeiende invloed van steden en 
regionale vorsten gingen gepaard met verlies aan macht van de koning. Die had tot 
dan toe de rijkshuishouding in het algemeen belang en zijn eigen voordeel georga-
niseerd. Verschillende oude emporia, waaronder Tiel, gingen daardoor verloren. 

De 'Friezen' hadden steeds meer de bescherming van de regionale vorsten en de 
opkomende steden nodig om hun handel ongestoord en zo voordelig mogelijk te 
kunnen bedrijven. Ze zullen zich vermengd hebben met de plaatselijke bevolking 
en langzaam als bijzondere groep zijn verdwenen. De 'Friese' stam ging op in 
nieuwe identiteiten. Zoals in Holland en Zeeland rond 1100 hun naam veranderde, 
werden de 'Friezen' van Antwerpen, Gent, Brugge en Keulen handeldrijvende Ant-
werpenaren, Gentenaren, Bruggelingen en Keulenaars. In de bronnen verschenen 
ze daarna ook als Brabanders, Vlamingen en Duitsers of als homines imperatoris 
(kooplieden van de keizer). Het 'Friese' netwerk ging over in de opkomende Han-
zegemeenschap van kooplieden, later van steden.323 Het is wellicht niet te verge-
zocht, aan te nemen dat Grevelingen (Gravelines), Nieuwpoort, Damme en Bier-
vliet, de nieuwe havensteden met bijzondere voorrechten die de Vlaamse graaf 
Filips 'van de Elzas' in de tweede helft van de 12e eeuw stichtte, ook voor een be-
langrijk deel bevolkt werden door 'Friese' kooplieden.324 In het oude Frisia, van 
toen af Holland en Zeeland, met een kleine eigen markt, bleef een kern van eigen 
koopvaart behouden, maar men legde zich er meer toe op landbouw en veeteelt, 
vrachtvaart en visserij. 

2.16 Besluit 

***  De plaats van Frisia naast en in het Frankische Rijk  *** 

Vanaf de 3e eeuw overstroomden delen van de kustgebieden tussen het Kanaal en 
noordelijk Germanië, vooral doordat ontginningen de natuurlijke evenwichten 
doorbraken. De kuststreek raakte hierdoor en door politieke en sociaal-
economische factoren grotendeels ontvolkt. Aan het eind van de 3e en in de 4e 
eeuw overschreden Frankische stammen uit de binnenlanden van Germanië de 
Rijngrens. Terwijl de Romeinen zich terugtrokken, stichtten de invallers in het 
                                                                    
322 Bijv. de Kerk van Worms had zeker tot het eind van de 10e eeuw het recht om tol te heffen op de naar 
Worms komende kooplieden, handwerkers en Friezen ('negotiatores, vel artifices, seu & Frisiones'). Dit 
recht ging terug op veel oudere verleningen door Frankische koningen. Van den Bergh, Oorkondenboek 
van Holland en Zeeland, dl. 1, nr. 13. Böhmer, Regesta Imperii, reeks 1, dl. 1.1, Lodewijk 'de Vrome' & 
Lotharius I, 11 sept. 829, nr. 871, p. 342. 
323 Ellmers, Frühmittelalterliche Handelsschiffahrt in Mittel- und Nordeuropa, p. 23-24, 29. Akkerman, 
"Het koopmansgilde van Tiel omstreeks het jaar 1000", p. 434-442, 462-471. Dollinger, De Hanze, 17-
23. Huffman, Family, commerce, and religion in London and Cologne: Anglo-German emigrants, c. 1000-c. 
1300, p. 9-22. Het verschil dat deze auteurs maakten tussen de oude 'Friese' handelaars en de nieuwe 
Hanzekooplui en homines imperatoris is m.i. voor een deel denkbeeldig. 
324 Werveke, De economische politiek van Filips van de Elzas en Een Vlaamse graaf van Europees formaat: 
Filips van de Elzas, p. 40-42. Van Werveke legde geen verband met de 'Friezen'. 
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Rijnland, het oosten van Neder-Germanië en in het noorden van Gallia Belgica hun 
Frankische Rijk. In het westen van Neder-Germanië en het aansluitende kustgebied 
infiltreerden in de 5e en 6e eeuw, vooral nadat de bewoningsomstandigheden er 
waren verbeterd, stammen vanuit noordelijke kusten. Deze 'Noordzeegermanen' 
konden langere tijd hun vrijheid en zelfstandigheid handhaven naast het veel gro-
tere Frankenrijk. Gedurende enkele eeuwen waren ze een macht van betekenis, als 
varende natie en hoofdrolspelers in de langeafstandshandel. Ze noemden zichzelf 
'Friezen', of werden door hun buurvolk de Franken zo genoemd, naar de belang-
rijkste vroegere bewoners van het gebied. Het 'Friese' Rijk (Frisia) strekte zich uit 
van de Sincfal bij het latere Brugge tot aan de Wezer bij het latere Bremerhaven. 
De grens met de Franken zal aan de zuidkant gevormd zijn door de oude grens 
tussen de Romeinse provincies Neder-Germanië en Gallia Belgica. Politiek was 
Frisia waarschijnlijk sterk gedecentraliseerd. Het economische en bestuurlijke 
zwaartepunt lag aan de benedenloop van Rijn, Waal en Maas. Tussen de 6e en de 9e 
eeuw wisten opvolgende Frankische (Merovingische en Karolingische) machtheb-
bers Frisia deel voor deel, van zuid naar noord, tijdelijk en ten slotte definitief te 
veroveren. Ook na hun opname in het Frankische Rijk bleven de 'Friezen' belang-
rijke handelsvaarders, maar hun overmacht op zee verloren ze aan de Noorman-
nen en vikingen. Frisia, dat aanvankelijk nog een enkel deelrijk vormde, viel in de 
9e en 10e eeuw in kleinere bestuurlijke gebieden uiteen. Verschillende daarvan 
verloren door Frankische immigratie en bemoeienis, en door inwijking van andere 
vreemdelingen, al snel hun 'Friese' inslag. Alleen enkele moeilijk toegankelijke 
randgebieden aan de noordelijke kust, in het bijzonder de latere provincie Fryslân 
en de regio West-Friesland (in de kop van Noord-Holland), konden hun gebruiken, 
recht en taal nog langere tijd behouden. 

***  De zuidgrens van Frisia tussen Brugge en Gent  *** 

De vraag of de zuidgrens van het onafhankelijke Frisia en van het latere gelijknami-
ge Frankische deelrijk aan de historische Sincfal lag, heeft in het verleden aanleiding 
gegeven tot veel discussies. De voornaamste argumenten voor de ligging van de 
grens bij de Sincfal zijn de overgeleverde grens van het rechtsgebied van de Lex 
Frisionum en de vermelding in de Spiegel Historiael van Van Maerlant. Daarnaast 
zijn er meerdere omstandigheden die in die richting wijzen, zoals de waarschijnlijke 
ligging van de Romeinse provinciegrens en de grens van het aartsbisdom Keulen en 
het bisdom Utrecht. Verschillende auteurs zagen, vooral uitgaande van de latere 
grens tussen de graafschappen Vlaanderen en Zeeland, redenen om een noordelij-
ker grens, meestal aan de Westerschelde, aan te nemen. Hun argumenten vinden 
geen steun in de oude bronnen en blijken bij nader onderzoek niet sterk. Een grens 
op de rand van de hogere gronden en ten zuiden van de Sincfal wint door het on-
derzoek van de laatste tijd aan waarschijnlijkheid. In deze studie is meer in detail de 
situatie van enkele grensgouwen in of nabij het grensgebied van Frisia verkend. Van 
de Gentergouw, ten noorden van Gent, is het aannemelijk dat ze een grotendeels 
'Friese' bevolking had, maar al in het begin van de 6e eeuw onder Frankisch bestuur 
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kwam. Het stroomafwaarts gelegen Land van Waas had vrij zeker een 'Fries' ka-
rakter. Omdat de beide gouwen grotendeels tot het bisdom Doornik-Noyon behoor-
den, vormden ze waarschijnlijk een overgangsgebied. Dat kwam in latere eeuwen 
ook tot uitdrukking bij discussies over de rijksgrens. Geheel in het westen, aan de 
Vlaamse kust, werd het smalle waddengebied en de rand van de hogere gronden 
ook door 'Noordzeegermanen' bewoond. Ze werden al in de 6e, uiterlijk in het begin 
van de 7e eeuw, onder Frankisch bestuur gebracht en vormden daarna de oor-
spronkelijke Vlaanderengouw. De Frankische heersers zullen het resterende zelf-
standige Frisia nog enige tijd hebben geduld. Frisia Citerior, het gebied tot aan de 
Rijn, zal pas rond 690 onder Pepijn II 'van Herstal' bij het Merovingische Rijk zijn 
gevoegd. Kort daarna is er sprake een Rodengouw rond het latere Aardenburg. De 
zuidgrens daarvan moet iets ten zuiden van het latere Brugge bij Jabbeke hebben 
gelegen. Daar mogen we de historische grens van Neder-Germanië en van Frisia 
vermoeden. De oudste kern van Brugge heeft waarschijnlijk in de Rodengouw en 
dus in Frisia gelegen. Het begin van kerstening vanuit het nieuwe 'bisdom van de 
Friezen' in Utrecht werd onderbroken door de invallen van de vikingen. Alleen in 
het toegankelijkere centrale deel van het zuidelijke grensgebied, de latere Vier Am-
bachten, met een duidelijk 'Fries' substraat, kon de kerk van Utrecht zich groten-
deels handhaven. De Rodengouw en een aantal plaatsen aan de grens werden op 
den duur overgenomen door het beter toegeruste bisdom Doornik-Noyon. 

***  De zuidwestgrens van het Duitse Rijk tussen Brugge en Gent  *** 

Lodewijk 'de Vrome' en zijn opvolgers ontwikkelden verschillende plannen om 
hun Rijk onder hun zonen te verdelen. Lange tijd bleef daarbij in theorie de rijks-
eenheid, ondanks de verdeling, bewaard. Na een aanvankelijke driedeling, ont-
stond er uiteindelijk een Oostrijk (Duitsland) en een Westrijk (Frankrijk). Het Mid-
denrijk werd tussen beide verdeeld, maar kwam ten slotte grotendeels aan Duits-
land. Het leidde tot een langdurige strijd, waarbij de latere koningen van Frankrijk 
nog aanzienlijke terreinwinst boekten. Frisia werd in de loop van dit proces enkele 
malen verdeeld. In 843 kreeg Lotharius I in Verdun met het Middenrijk ook het 
gebied tussen Rijn en Schelde toegedeeld. Lotharius bleek van de grote rivieren 
steeds de volledige delta te ontvangen, met inbegrip van een strook land aan de 
overzijde, zoals bij de Romeinen. Het is om meerdere redenen aannemelijk dat dit 
ook bij de benedenloop van de Schelde het geval was. In het westen zullen de gren-
zen van het Middenrijk aan de noordkant bij het Vlie en aan de zuidkant van Brug-
ge naar Gent gelopen hebben. Het Middenrijk omvatte daarmee het hele zuiden 
van Frisia. De Gentergouw en (een deel van) het Waasland hebben toen mogelijk 
niet meer tot Frisia maar tot Brabant behoord. In 870 verdeelden de koningen van 
Frankrijk en Duitsland het noordelijk deel van het Middenrijk. Door het verdrag 
van Meerssen/Eijsden kwam een derde van Middenrijks Frisia bij het Westrijk en 
gingen twee derden naar het Oostrijk. De nieuwe grens kwam daardoor bij de 
Maasmond. Al in 880 moest Frankrijk zijn deel van Frisia weer aan Duitsland af-
staan, waardoor de grens opnieuw bij de Sincfal kwam te liggen. Veel historici 
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namen aan dat de Westerschelde de grens heeft gevormd, hoewel die toen nog niet 
als doorgaande waterweg bestond. De meesten rekenden de Vier Ambachten wel 
bij het Duitse Rijk. Een goede verklaring voor die grillige grens werd niet gegeven. 
Over de Rodengouw is uit die periode nauwelijks iets bekend. Mogelijk was in de 9e 
eeuw de grens daar, zoals bij wel meer woeste onontgonnen gebieden, nog niet 
duidelijk vastgelegd. 

***  Uitbreiding van Vlaanderen met 'Friese' grensgouwen en verschuiving  
van de rijksgrens  *** 

Noormannen en vikingen speelden in de 9e eeuw een belangrijke rol, als kooplie-
den, als rovers en piraten en als 'beschermers' in het kustgebied in dienst van de 
Frankische koningen. Ook in Frisia dreven ze handel, hielden ze rooftochten en 
organiseerden ze de weerbaarheid tegen hun landgenoten. De Noorman Rorik was 
met enkele onderbrekingen tussen 840 en circa 880 prefect van Middenrijks Frisia. 
Daartoe behoorde het Rivierenland en ook Zeeland, zoals bleek toen in 870 het 
noordelijk deel van het Middenrijk tussen Duitsland en Frankrijk werd verdeeld: 
voor het deel van Frisia links van de Maas sloot Rorik een aparte overeenkomst 
met de Franse koning Karel 'de Kale'. Misschien heeft Karel rond die tijd zijn 
schoonzoon Boudewijn, die mogelijk al graaf van Vlaanderen was, met een of meer 
gouwen in de zuidrand van Frisia beleend. Daaronder kan de Rodengouw zijn ge-
weest. Na Boudewijns dood in 879 kon zijn jonge zoon Boudewijn II erfrechten op 
zijn vaders gebied laten gelden. Toen de opvolgers van Karel hun deel van het 
Middenrijk in 880 aan het Oostrijk afstonden, is die erfenis wellicht over het West- 
en het Oostrijk verdeeld geraakt. In de jaren daarop heerste er door verschillende 
oorzaken wanorde en rechteloosheid in Vlaanderen en zuidelijk Frisia. Rond 885 
was het Frankische Rijk korte tijd formeel weer herenigd. Boudewijn II heeft in elk 
geval van de troebelen gebruik gemaakt om zijn bezit aanzienlijk uit te breiden. Hij 
verwierf ook gebieden in Frisia, al dan niet op grond van erfaanspraken. Daartoe 
behoorden de Rodengouw, Overschelde en het Waasland. Van 911 tot 925 waren 
heel Neder-Lotharingen en Frisia met het Westrijk verenigd. In die tijd kan de Ro-
dengouw administratief bij de Vlaanderengouw zijn gevoegd. Overschelde en het 
Waasland werden bestuurlijk nauwer met Vlaanderen verbonden. De opvolger van 
Boudewijn II, Arnulf I, kon zijn graafschap nog verder vergroten. Hij onderhield 
goede betrekkingen met de Duitse koning en bemiddelde als leenman van beide 
rijken tussen Frankrijk en Duitsland, zoals bij de vrede van Wezet (Visé) in 942. Bij 
zijn dood in 956 was zijn opvolger Arnulf II te jong om het bestuur over te nemen. 
Het vorstendom Vlaanderen viel daardoor grotendeels uiteen. Overschelde en het 
Waasland kwamen aan een 'Friese' schoonzoon, graaf Dirk II, van wie de voor-
naamste bezittingen in Frisia (Holland en Zeeland) lagen. Of Overschelde en Waas-
land een Vlaams of een rechtstreeks Duits leen waren, is onduidelijk. Een nieuwe 
oorlog om het Middenrijk in 978 tussen de Franse koning Lotharius en de Duitse 
koning Otto II werd in 980 afgesloten met de vrede van Margut. Lotharingen en 
Frisia bleven Duits. Waarschijnlijk is daarbij ook de Duitse soevereiniteit over 
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Overschelde en het Waasland bevestigd. De Rodengouw bleef verenigd met de 
Vlaanderengouw en werd sindsdien blijkbaar beschouwd als deel van het Westrijk. 
Otto II heeft daarna moeite gedaan de noordwestelijke grens van het Duitse Rijk 
beter vast te leggen. Er is in middeleeuwse documenten sprake van een Ottogracht 
die de grens vanuit Gent noordwaarts naar de zee moest vormen. Dat hier werke-
lijk een doorgaand kanaal is gegraven, is niet aannemelijk. Mogelijk was er wel een 
aanzet van een gracht, en verder een greppel die de grens aangaf. Waarschijnlijk 
verliep deze grensmarkering oostelijk van de Rodengouw en heeft ze dit gebied 
buiten het Duitse Rijk gesloten. Dirk II en zijn zoon Arnulf 'van Gent' zullen aan de 
Ottogracht hebben meegewerkt; mogelijk hadden ze ook de controle over de Vier 
Ambachten.  

***  Verdere uitbreiding van Vlaanderen in Zeeland en verdrijving van  
de 'Friese' graaf uit Gent  *** 

Het eind van de 10e eeuw was een periode met veel strijd, waarin het politieke 
beeld volledig veranderde. Dirk II stond daarbij aan de kant van de Duitse Ottonen, 
en Arnulf II aan die van de Franse koning. Bijna alle hoofdrolspelers aan Franse, 
Duitse, Vlaamse en 'Friese' zijde overleden terwijl hun opvolgers nog kinderen 
waren. Hun moeders namen als regentes het heft in handen. Otto III stond onder 
de hoede van Theophanu en vervolgens van zijn grootmoeder Adelheid van Bour-
gondië. De 'Friese' graaf Dirk III kwam onder voogdij van Liudgard, en de Vlaamse 
graaf Boudewijn IV werd beschermd door Suzanna van Italië. Suzanna en Boude-
wijn grepen in 993 hun kans door de 'Duitse' burcht bij Gent te veroveren. Ze reor-
ganiseerden daarop hun landen in burggraafschappen. In de volgende jaren namen 
ze de controle in Overschelde en het Waasland over. Dirk III en Liudgard, die al te 
maken hadden met opstanden in Frisia, konden er weinig tegen doen. Otto III en 
zijn voogdessen grepen niet in. De 'Friese' en Duitse aanspraken op die gebieden 
bleven bestaan. Boudewijn, eenmaal volwassen, kon een groot deel van de landen 
van zijn vader terugwinnen. Vanaf ongeveer het jaar 1000 probeerde hij met di-
plomatie en militaire middelen zijn vorstendom in het Duitse Rijk uit te breiden. 
Hij verwierf waarschijnlijk al vroeg de Vier Ambachten. In 1012 kreeg hij Zeeland 
Bewestenschelde in handen, waarmee zijn gebied weer grensde aan dat van Dirk 
III. Rooms-Koning Hendrik II verzette zich een aantal malen, maar moest verzwakt 
door andere oorlogen vaker toegeven. Boudewijn kreeg ten slotte ook Valencijn en 
het Land van Aalst, beide rechts van de Schelde. De prefectuur van Middenrijks 
Frisia bleef in het begin van de 11e eeuw nog voortbestaan, maar verloor daarna 
snel aan betekenis. 

***  Frisia – met Zeeland Bewestenschelde – ontwikkelt zich tot graafschap  
Holland-Zeeland  *** 

Dirk III had aanvankelijk door opstanden en geldgebrek ook moeite zich in zijn 
'Friese' landen te handhaven. Zijn situatie verbeterde toen hij zijn machtsbasis van 
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de Rijn verplaatste naar Vlaardingen aan de Maasmond. Hij volgde daarmee de 
verkeersstromen, die zich van de Rijn naar de Waal verlegd hadden. Dirk breidde 
er zijn persoonlijk bezit uit en eigende zich tegen 1018 een koninklijke tol uit de 
omgeving toe, die hij verplaatste en veranderde. Protesten van kooplieden uit Tiel 
leidden tot een strafexpeditie namens de koning. Toen die mislukte, kon Dirk zijn 
positie als controleur van het doorgaande verkeer nog versterken. Ook verbeter-
den zijn betrekkingen met de graven van Vlaanderen, met wie de 'Friese' graven 
een aantal tegenstanders deelden. Enkele generaties later, in 1070, kon een coalitie 
van de koning de jonge graaf Dirk V met zijn moeder en haar tweede echtgenoot 
Robrecht 'de Fries' uit Frisia verdrijven. Deze Robrecht slaagde er kort daarna in, 
door het opzijzetten van een neefje, graaf in Vlaanderen te worden. Mogelijk gaf hij 
daarna zijn stiefzoon Dirk V Zeeland Bewestenschelde in achterleen om hem een 
inkomen en een uitvalsbasis te verschaffen. Hij hielp hem in 1076 zijn graafschap 
in het Noorden terug te veroveren. Moeilijk te duiden is de tijdelijke aanstelling in 
1113 van de bisschop van het Vlaamse Terwaan als bisschop in Zeeland. De paus 
deed deze benoeming toen de bisschopszetel van Utrecht vacant was. Niet uit te 
sluiten is dat de Vlaamse grafelijke familie erbij betrokken was en er een vermeer-
dering van haar invloed in het opbloeiende Zeeland van verwachtte. Een nieuwe 
verbinding tussen Vlaanderen en Frisia ontstond toen de Vlaamse graaf Karel 'de 
Goede' in 1127 werd vermoord. Omdat hij geen kinderen naliet, boden verschil-
lende kandidaten voor het graafschap zich aan. De weduwe van de 'Friese' graaf 
Floris II, Petronilla van Saksen, deed moeite voor haar tweede zoon Floris 'de 
Zwarte' en beloofde Gent en Brugge tolvrijheid en andere voordelen. Nadat eerst 
de Franse gegadigde won, maar was omgekomen, steunde ze de kandidatuur van 
haar halfbroer Diederik 'van de Elzas', die ook de steun had van de Rooms-Koning. 
Petronilla zegde de Vlaamse steden weer handelsvoordelen toe en slaagde in haar 
opzet. Wat later bleek de 'Friese' graaf Dirk VI Zeeland Bewestenschelde van Die-
derik in (achter)leen te hebben. Aannemelijk is dat Diederik op die manier, met 
instemming van de Rooms-Koning, voor de steun bij zijn verkiezing betaald heeft. 
Graaf Dirk had daarmee een graafschap vergaard dat de omvang van Middenrijks 
Frisia benaderde. Dit Frisia floreerde in het begin van het tweede millennium door 
bedijkings- en afwateringswerken, waardoor nieuwe gebieden bewoonbaar en 
productief werden. De bevolking nam toe, ook door migratie uit andere streken. 
Het 'Friese' karakter vervaagde en het land werd in de 12e eeuw steeds meer Hol-
land en Zeeland genoemd, naar zijn belangrijkste gewesten. 

***  Beperkt recht van reizen en riviervaart in de vroege Middeleeuwen  *** 

In het vroegmiddeleeuwse Frankische Rijk waren de grote stromen het gemeen-
schappelijk bezit van de eigen vrije inwoners. Dat tonen de verzamelingen van het 
gewoonterecht van verschillende volken uit die tijd. De ingezetenen konden er, 
afgezien van tollen en dergelijke, vrij gebruik van maken. Het bevestigt de waar-
neming van de Romeinse rechtsgeleerden, dat de vrijheid van scheepvaart op ri-
vieren tot het ius gentium behoorde. In het Frankische eenheidsrijk en daarna in 
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het West-, Midden-, en Oostrijk nam de koning deze eigendom van de verschillende 
volken in zijn Rijk over. Hij verzekerde in beginsel de algemene vrijheid van 
scheepvaart voor al zijn vrije onderdanen, over de grenzen van de deelrijken heen. 
In sommige gevallen, zoals bij de Westlauwerse Friezen en bij andere onderwor-
pen volken uit de randgebieden, heeft die vrijheid mogelijk voorwerp van onder-
handeling uitgemaakt. Vanaf de 12e eeuw werd de koninklijke eigendom van de 
rivieren steeds meer geformaliseerd. De koning verzekerde zoveel mogelijk zijn 
inkomsten uit het gebruiksrecht. Hij probeerde ook op te treden tegen misbruik 
van tollen en andere stroomrechten, dat hemzelf en het algemeen belang bena-
deelde. Dat lukte maar in beperkte mate. Door de verzelfstandiging van regionale 
vorsten en van steden, vooral vanaf de 13e eeuw, nam het misbruik van heffingen 
toe en werd de vrijheid van scheepvaart voor de langeafstandshandel ingeperkt. 

Het recht om vrij te reizen was niet algemeen; zelfs voor vrije onderdanen kon de 
koning het begrenzen. Dat gold des te meer voor vreemdelingen, die geheel afhan-
kelijk waren van de goede wil van de koning. Ze werden gecontroleerd aan de bui-
tengrenzen en hadden een vrijgeleide nodig om in het land te mogen reizen. Als 
vreemdeling golden buitenlanders uit een ander rijk, maar tot op zekere hoogte 
ook inwoners van een ander deelrijk. Bij deling of het uiteenvallen van het rijk 
herleefden veelal de oude rechtsverschillen. Binnen een (deel)rijk werden standen 
onderscheiden, met verschillende rechtsbescherming. Vreemdelingen die geen 
onderdaan van de koning waren, vormden een buitencategorie en waren in begin-
sel rechteloos. Ze waren kwetsbaar wanneer ze niet de bescherming van een pa-
tronus verkregen hadden. Ze konden onder omstandigheden zelfs ongestraft wor-
den gedood of in slavernij gebracht. We stellen vast dat er in de vroege Middel-
eeuwen ook een bijzondere groep vreemdelingen was, voor wie het koningsrecht 
in een speciale bescherming voorzag. 'Wargengi' dankten hun bijzondere juridi-
sche status aan hun belang voor de koning en de verbintenis die ze met hem geslo-
ten hadden. Onder hen treffen we kooplieden en schippers aan, die in ruil voor de 
aanvoer van speciale producten of voor koninklijke bodediensten in het land 
mochten reizen en verblijven. 

***  Internationale handel vanuit emporia aan de kust en de landsgrenzen  *** 

De eigentijdse bronnen geven weinig details over de reglementering van de buiten-
landse handel in het Frankische Rijk. De continuïteit die we opmerken tussen de 
organisatie van de handel in de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen, en de weder-
kerigheid in de handelsbetrekkingen van de verschillende landen, laten toch toe 
ons een beeld te vormen van die regels. De internationale handel vond vrijwel 
steeds plaats aan of nabij de grenzen, waar de koning de uitwisseling samenbracht 
in enkele grote havens en markten. Daar kon eenvoudig toezicht worden gehou-
den, voor de veiligheid van het land en met het oog op de betaling van tollen en in- 
en uitvoerrechten. De Romeinse tol- en douanedistricten, zoals dat van de Sincfal 
tot het Vlie, bleven waarschijnlijk vrijwel ongewijzigd bestaan. In een aantal geval-
len sloten de koningen verdragen om ordelijke handel volgens de oude gebruiken 
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en rechtszekerheid voor de vreemde handelaren te waarborgen. Deze laatsten 
moesten zich onderwerpen aan strenge regels inzake plaats en duur van hun ver-
blijf, het voorkooprecht van de koning en het verloop van de in- en verkoop. Gelei-
delijk werden voor bepaalde groepen, waarschijnlijk op basis van wederkerigheid, 
de voorrechten uitgebreid. De regelingen die we kennen uit Engeland en uit Byzan-
tium hebben waarschijnlijk in vergelijkbare vorm in het Frankische Rijk en andere 
Europese landen gegolden. Een bijzondere plaats in de handel werd ingenomen 
door de 'kooplieden van de koning'. Ze voerden taken uit ten behoeve van de ko-
ning en zijn hoven en ontvingen daarvoor voorrechten en extra bescherming. Aan-
nemelijk is dat ze ook in het buitenland handel dreven en daar faciliteiten genoten. 
De vroegmiddeleeuwse langeafstandshandel werd gewoonlijk aan de grenzen 
onderbroken. Zeetrajecten werden ondernomen vanuit een emporium aan de kust 
en eindigden in een haven aan de vreemde kust. Een inheemse koopman-schipper 
nam daar de waren over. De koning bepaalde wie toegang had tot de emporia. Op 
de rivieren stroomopwaarts werden alleen bij uitzondering vreemdelingen toege-
laten. Dorestad (later Tiel), Witla, Medemblik, Domburg en Schouwen waren de 
voornaamste zeehavens in de delta van Rijn, Maas en Schelde. De plaatsen stroom-
opwaarts daarvan, zoals Keulen, Luik, Antwerpen en Gent namen nog niet of nau-
welijks zelfstandig deel aan de zeevaart; ze ontvingen in elk geval geen buitenland-
se schepen en kooplieden. Brugge ontwikkelde zich pas tot een emporium nadat 
het in de 10e eeuw deel ging uitmaken van het Westrijk. 

***  De Friese handelsnatie gaat op in verspreide handelscentra  *** 

In het begin van het tweede millennium verdween langzamerhand de naam van de 
'Friezen' uit de handelswereld van Noordwest-Europa. Het betekende niet dat de 
handels- en schippersfamilies uit het historische Frisia hun oude bezigheden had-
den opgegeven en dat volledig nieuwe groepen van elders de handelsvaart hadden 
overgenomen. Middenrijks Frisia had zich ontwikkeld tot een Rooms-Duits gebied 
met een eigen karakter, waarin de gewesten Holland en Zeeland werden onder-
scheiden. De 'Friezen' werden Hollanders en Zeeuwen.325 De kooplieden van die 
gewesten hadden zich altijd al overal gevestigd waar handel was en de koningen 
hen toelieten. Met het toenemen van de macht van steden en regionale vorsten 
konden ze steeds minder steunen op het centrale koninklijk gezag. De oude 'Friese' 
emporia in het kustgebied verloren in de nieuwe decentrale economie een groot 
deel van hun functie. De historische 'Friezen' van Frankrijk, Engeland, de Noordse 
landen en van Keulen, Mainz, Maastricht, Luik, Antwerpen, Gent en Brugge voeg-
den zich naar de nieuwe machthebbers, gingen op in de bevolking van de steden en 
namen nieuwe identiteiten aan. 

                                                                    
325 Alleen de West-Friezen in de kop van de Noord-Holland bleven tot aan het eind van de 13e eeuw de 
facto zelfstandig en behielden nog langer een 'Friese' identiteit (zie par. 3.3, 3.7, 3.12 en 3.18).  
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Hoofdstuk 3 
Strijd om Zeeland Bewestenschelde, 1100-1329-1568 

HOOFDSTUK 3  
STRIJD OM ZEELAND 
BEWESTENSCHELDE, 1100-1329-1568 

3.1 Inleiding: van feodale uitwas tot personele unie 

In de vorige hoofdstukken zijn we nagegaan hoe in de Romeinse Tijd en de vroege 
Middeleeuwen in het kustgebied van de latere Nederlanden een binnengrens was 
ontstaan tussen 'Noord' en 'Zuid'. Oorspronkelijk lag die waarschijnlijk net ten 
westen van de Sincfal (het Zwin), als administratieve grens tussen de civiele pro-
vincie Noord-Gallië en het militaire district Neder-Germanië. De (aarts)bisdommen 
die daarna ontstonden, voegden zich aanvankelijk voor een groot deel naar de 
Romeinse grenzen. Uit dezelfde historische landscheiding bij de Sincfal ontstond in 
de vroege Middeleeuwen de grens tussen het Frankenrijk en Frisia, het Frankische 
West- en Oostrijk en later het Franse en Rooms-Duitse Rijk. Door onderlinge oor-
logen en chaos in de Noormannentijd ontwikkelden zich in de 9e en 10e eeuw 
graafschappen die de rijksgrenzen overschreden. Over het bestuur van zuidelijk 
Frisia in de eerste tijd na de heerschappij van de Noormannen is weinig bekend. 
Waarschijnlijk was het nog grotendeels koninklijk domein. De beginnende graven-
huizen van Vlaanderen, Holland (de Gerulfingen) en Brabant probeerden in het 
gebied vaste voet te krijgen. De Gerulfingen, die af zouden stammen van de oude 
koningen van Frisia, bekleedden er waarschijnlijk enige tijd het ambt van prefect 
(zie paragraaf 2.9, 2.10). De Vlaamse graven, met hun stamgebied in het Westrijk, 
konden vooral in tijden dat de rijksgrens naar het noorden verschoven was, of Oost 
en West verenigd waren, hun bezit in de zuidrand van Frisia uitbreiden. Ze kregen 
uiteindelijk grote gebieden in het Duitse Rijk (Rijks-Vlaanderen) in leen. 

In de 11e eeuw werd waarschijnlijk nog de hele zuidrand van Frisia, waaronder de 
Vier Ambachten, als maritimi loca ('Zeeland') beschouwd. Vanaf 1167 kennen we 
voor de 'Vijf eilanden' (Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland1, Wolfaartsdijk, Bor-

                                                                    
1 Het oostelijk deel van het huidige Zuid-Beveland (het 'Land tussen Honte en Hinkele') hoorde er in de 
12e en 13e eeuw niet bij. Het behoorde aan de heer van Breda of de hertog van Brabant, vóór de graaf 
van Holland-Zeeland het in 1312 volledig verwierf. Bindoff, The Scheldt question, p. 17-19. Meijers, Des 
graven stroom, p. 12-16. 
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sele en aanhorigheden) de gebiedsaanduiding 'Landen tussen Schelde en Hei-
densee'. Het werd soms eenvoudig samengevat als 'Walcheren'. Het begrip 
'Zeeland' was toen al ingeperkt tot het gebied tussen Maas (soms Grevelingen) en 
Heidensee. Volgens de Zeeuwse keur van 1290 – die de instemming had van de 
graaf van Vlaanderen – hoorde het eiland Koezand (voor de zuidoever van het 
zeegat bezuiden Walcheren) bij Zeeland. De Heidensee en de landsgrens moeten 
ook bij die oever gelegen hebben.2 In de jaren negentig van de 13e eeuw treffen we 
voor de 'Vijf eilanden' in de oorkonden ook 'Zeeland Bewestenschelde' aan 
('Zeelant Bewesterscelt', in variaties).3 In dit hoofdstuk gebruik ik deze term ge-
makshalve van begin af aan, ook voor de perioden waarin ze mogelijk nog niet 
gebruikelijk was. Rond 1012 verwierven de graven van Vlaanderen Zeeland Be-
westenschelde, het belangrijkste deel van Zeeuws Frisia, gelegen aan de monden 
van de Schelde. De Gerulfingen boetten in aan macht, maar hadden nog lenen in 
Zeeland Beoostenschelde en aanspraken op vroeger eigendom of bezit in de zuid-
rand van Frisia. Ze waren steeds bedacht op mogelijkheden hun macht in deze 
grensstreek te versterken. Een van de Hollandse graven slaagde er rond 1100 in 
Zeeland Bewestenschelde van de Vlaamse graaf in achterleen te krijgen (zie para-
graaf 2.12). De bestuursrechten in het gebied werden tussen beide graven gedeeld. 

De toestand van Vlaamse leenhoogheid en gedeeld bestuur in Zeeland Bewesten-
schelde leverde al vrij snel moeilijkheden op. De Vlaamse graaf probeerde er zo-
veel mogelijk macht en invloed te behouden of terug te krijgen. De graaf van Hol-
land-Zeeland deed alle moeite de volledige soevereiniteit en zeggenschap over de 
eilanden te verwerven. De strijd daarover zou tweehonderd jaar duren. Het is van-
uit rechtshistorisch oogpunt een boeiend geschil, dat aan de hand van de algemene 
literatuur niet eenvoudig in zijn geheel te volgen is. Het gaat meestal verloren in de 
grotere geschiedenis van de strijd van Vlaanderen met zijn buurlanden Frankrijk, 
Henegouwen en Holland-Zeeland. Over enkele episodes of aspecten van de kwestie 
zijn aparte studies verschenen.4 Zover mij bekend, behandelden alleen de Zeeuws-
Vlaamse jurist en staatsman Pieter Paulus (zijn proefschrift van 1775), de Holland-
se geschied- en taalkundige Adriaan Kluit (1777) en de Vlaamse historicus Désiré 
Berten (1911) in meer of mindere mate het hele verloop.5 De studies van de eerste 
twee zijn voor een groot deel achterhaald. Het artikel van Berten is nog steeds 
lezenswaard, maar bevat leemtes, fouten en misvattingen. 

In dit hoofdstuk wordt de machtsstrijd om Zeeland Bewestenschelde opnieuw 
kritisch bezien aan de hand van de laatste stand van het bronnenonderzoek en de 
literatuur. Daarbij worden, naast de acties van de Hollandse en Vlaamse graven, 

                                                                    
2 Zie de aantekeningen over de keur van 13 nov. 1290 in par. 3.11. Over de Heidensee als water en als 
grens zie verder par. 3.2 en 3.5. 
3 Bijv. Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 2534, 2566 (13 nov. 1290, 5 maart 1291). 
4 Heirbaut, "On the edge of the Empire: The counts of Flanders and Hainaut and the election of the kings 
of the Romans (1000-1314)", beschrijft mede de grote lijnen van de strijd om Zeeland Bewestenschelde. 
5 Paulus, Dissertatio inauguralis de origine, progressu et solutione nexus feudalis Flandriam inter et Ze-
landiam. Kluit, Historia critica comitatis Hollandiae et Zeelandiae (HCHZ), dl. 1.2, Excursus VII, p. 100-
394. Berten, "Histoire du lien féodal entre la Flandre et la Zélande". 
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ook de rollen van de Rooms-Koningen, de Franse en Engelse koningen en andere 
buitenlandse vorsten bij de analyse betrokken. Het verhaal van de strijd om 
Zeeland Bewestenschelde wordt daarmee verbreed, maar het levert interessante 
bijkomende informatie op die een betere verklaring van de ontwikkelingen moge-
lijk maakt. Een strikte chronologie helpt oorzaken en gevolgen te onderscheiden. 
Opmerkelijk is het brede scala van middelen dat partijen en derden inzetten bij 
hun pogingen het conflict te beëindigen. Er is sprake van verschillende soorten 
rechtspraak, rijksban en kerkelijke ban, diplomatie, oorlog, verraad, gevangenne-
ming en gijzeling, schikkingen, bemiddeling en al dan niet gedwongen arbitrage. De 
kwestie leidde tot een groot aantal uiteenlopende verdragen, waarvan de meeste 
geen duurzame oplossing boden. Het verhaal kent veel onverwachte wendingen en 
is een illustratie van de grilligheid van de middeleeuwse geschiedenis, die meer 
nog dan in andere tijden werd bepaald door individuen en families. In de strijd om 
de zeggenschap over de Scheldetakken en de tussenwateren van de Rijn-Maas-
Scheldedelta was het een beslissende ontwikkeling. 

Nadat de strijd om de soevereiniteit over Zeeland Bewestenschelde in 1329 voor-
goed was beslist, kwamen de betrekkingen tussen Holland-Zeeland-Henegouwen 
en Vlaanderen tot rust. Dat proces werd wat later bevorderd door de vereniging 
van de meeste Nederlandse gewesten van Noord en Zuid in het Bourgondische, na 
1482 het Habsburgse Rijk. De afzonderlijke graafschappen en hertogdommen, niet 
meer geleid door concurrerende Huizen, kregen het karakter van provincies. Die 
behielden een eigen regionaal bestuur, maar moesten zich in veel zaken voegen 
naar de centrale overheid. Er bleven geschillen tussen de gewesten over grens-, 
scheepvaart- en waterstaatskwesties, maar ze leidden niet meer tot scherpe tegen-
stellingen en oorlog. In dit hoofdstuk behandelen we, naast de strijd om de leen-
hoogheid over Zeeland Bewestenschelde, ook de hoofdlijnen van de geschiedenis 
van de handels- en scheepvaartregelingen in de Scheldedelta tot aan de Tachtigja-
rige Oorlog. Over deze geschiedenis bestaan al uitgebreide bronnenverzamelingen 
en een gedegen literatuur, die ook vrij bekend zijn. Ik volsta daarom met enkele 
paragrafen, die de verbinding leggen met hetzelfde onderwerp in de vorige en 
volgende hoofdstukken. Daarbij bekijken we in het bijzonder de aspecten van vrij-
heid van doorvaart, die later in de Tachtigjarige oorlog en daarna aanleiding tot 
problemen gaven. 

Voor de overzichtelijkheid is dit hoofdstuk verdeeld in een vijftal perioden: 

(1)  Vlaamse leenhoogheid en Hollands-Vlaams gemeenschappelijk bestuur 
in Zeeland Bewestenschelde (circa 1100 – 1246, paragraaf 3.2 – 3.5) 

In deze periode erkende de Hollandse graaf meestentijds de leenheerschappij en 
medebestuursrechten van de graaf van Vlaanderen. Ook in het Duitse Rijk en in-
ternationaal werden de hoogheidsrechten van de Vlaamse graaf nog vrijwel niet 
betwist. Er deden zich wel al meerdere botsingen tussen beide graven voor, waar-
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bij die van Holland belangrijke toegevingen moest doen. De problemen hadden een 
regionaal karakter en beperkten zich tot Holland-Zeeland en zijn directe omgeving. 

(2) De Rooms-Koningen Willem en Rudolf I en hun hofgerecht wijzen 
Zeeland Bewestenschelde als rechtstreeks rijksleen toe aan de graaf van 
Holland-Zeeland (1246 – 1290, paragraaf 3.6 – 3.10) 

De Rooms-Koningen Willem, zelf graaf van Holland, en Rudolf I van Habsburg we-
zen Zeeland Bewestenschelde aan als deel van het rechtstreekse rijksleen Holland-
Zeeland. In de tussengelegen tijd moest graaf Floris V van Holland de leenheer-
schappij van de graaf van Vlaanderen over het gebied aanvaarden. Er was echter 
geen sprake meer van Vlaams medebestuur. De kwestie Zeeland Bewestenschelde 
raakte verknoopt met die van de erfopvolgingsstrijd van de Avesnes en de Dam-
pierres in Henegouwen en Vlaanderen. Frankrijk en Engeland begonnen zich met 
de Zeeuwse problemen te bemoeien. 

(3) Vlaamse, Henegouwse, Engelse, Franse en Habsburgse pogingen om 
meester te worden van Zeeland Bewestenschelde (1290 – 1304, paragraaf 
3.11 – 3.17) 

De Vlaamse graaf streed voor het behoud van zijn leenhoogheid in Zeeland Be-
westenschelde en kon die met de hulp van opportinistische Zeeuwse edelen kort 
terugwinnen. Daarna ontstond door internationale verwikkelingen een onduidelij-
ke situatie. Vlaanderen verzwakte door een breuk met Frankrijk, zodat het een 
compromis moest sluiten met de Hollandse graaf. Toen Holland-Zeeland met 
Zeeland Bewestenschelde in bezit raakte van de Henegouwse Avesnes verviel die 
schikking. Vlaanderen kon het gebied in 1303 voor het laatst met militaire midde-
len onder zijn controle brengen. Door Hollands verweer en de Franse opmars 
moest het zich een jaar later weer terugtrekken. Afwisselend probeerden ook En-
geland, Frankrijk en Rooms-Koning Albrecht I macht en invloed in Zeeland te krij-
gen.  

(4)  Bemiddelingsconferenties en scheidsgerechten over de leenhoogheid 
in Zeeland Bewestenschelde (1304 – 1329, paragraaf 3.18 – 3.24) 

Terwijl ze in eigen huis moest zwichten voor de Franse koning, bleef de Vlaamse 
grafelijke familie vasthouden aan haar aanspraken op Zeeland Bewestenschelde. 
Herhaalde malen en van verschillende zijden werden bemiddelings- of arbitrage-
pogingen ondernomen, al dan niet met instemming van beide partijen. Onderwerp 
was zowel Zeeland Bewestenschelde als de rest van het oorspronkelijke Rijks-
Vlaanderen. De Rooms-Koningen hadden wisselende voorkeuren. Uiteindelijk gaf 
de druk vanuit Frankrijk de doorslag en deed de Vlaamse graaf volledig en voor-
goed afstand van zijn rechten op het gebied aan de monding van de Schelde. 
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(5)  Handels- en scheepvaartregelingen in de Scheldedelta (circa 1350 – 
1568, paragraaf 3.25 – 3.27) 

Tot het midden van de 14e eeuw waren er weinig problemen over het bezit van of 
de heffingen op de Scheldetakken. Pas toen de Oosterschelde en de Honte door 
opvolgende stormvloeden verdiepten en verwijdden, voeren grotere aantallen 
zeeschepen naar havens in het binnenland. Het bracht eerst de graven van Hol-
land-Zeeland en daarna de landsheren van de Bourgondische en de Habsburgse 
Nederlanden ertoe het Zeeuwse tolstelsel uit te breiden. De havensteden van de 
delta streden elk om voorrechten en de controle over tollen. Door de geleidelijke 
vereniging van de Nederlanden werd het steeds meer een binnenlandse strijd, 
waarover de landsheer of de Grote Raad in Mechelen kon beslissen. Er tekende 
zich een wankele taakverdeling tussen de havens af, waarbij de landsheer streefde 
naar een zeker evenwicht. 

Paragraaf 3.28 (Overzicht en besluit) geeft een samenvatting van elk van de vijf 
genoemde perioden. Daarnaast bevat ze algemene conclusies over aspecten van de 
kwestie Zeeland Bewestenschelde en over de rechten op en regelingen voor de 
Scheldewateren in de vijfde periode. 

 

EERSTE PERIODE:  Vlaamse leenhoogheid en Hollands-Vlaams 
gemeenschappelijk bestuur in Zeeland Bewestenschelde 
(circa 1100 – 1246) 

3.2 Het verdrag van Brugge/Heidensee van 1167 

De goede betrekkingen die enkele generaties tussen de graven van Holland-
Zeeland en die van Vlaanderen hadden bestaan (zie paragraaf 2.12), kwamen on-
der de Hollandse graaf Floris III (ca. 1140-1190), opvolger van Dirk VI, onder druk 
te staan. De middeleeuwse bronnen spreken van een eerste gewapend treffen rond 
1158, toen Diederik 'van de Elzas' op kruisvaart was en Filips 'van de Elzas' (ca. 
1143-1191) zijn vader als graaf van Vlaanderen verving.6 Floris zou zich van de 
Vlaamse leenhoogheid over Zeeland Bewestenschelde hebben willen bevrijden en 

                                                                    
6 Een Vlaams-Hollandse (oorlog met een) vrede en arbitrageregeling uit 1147 – waarvan bij enkele 
auteurs sprake was – is er niet geweest. In Ledeboer, Materiaal uit gedrukte bronnen met betrekking tot 
publiekrechtelijke middeleeuwse arbitrages in de Nederlanden, p. XI, en Verzijl, "Volkenrechtsgeschiede-
nis", p. 17 (39), werd verwezen naar Novacovitch, Les compromis et les arbitrages internationaux du XIIe 
au XVe siècle, die een dergelijk verdrag noemde. Novacovitch, p. 100, verwees zelf naar Dumont, Corps 
universel diplomatique du droit des gens, dl. 1.1, p. 392. Hier vindt men als supplement nr. 33 het verdrag 
van juli 1248 waarmee graaf Willem II van Holland het Vlaams-Hollandse vredesverdrag van 1167 
bevestigde. De Latijnse tekst van het verdrag van 1167 is daarbij ingevoegd, maar met een drukfout in 
het jaartal: MCXLVII. Bij het jaar 1167 plaatste Dumont de onduidelijke Franse samenvatting van D-
Oudegherst. 
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het Land van Waas7, dat onder Dirk III voor de Gerulfingen verloren was gegaan, 
hebben willen terugwinnen. Verder zou hij tol hebben geheven in het mondingsge-
bied van Maas en Waal, waarschijnlijk bij Geervliet op het eiland Putten, en niet 
zijn opgetreden tegen zeeroverij in de Zeeuwse tussenwateren.8 De omstandighe-
den zijn niet helemaal duidelijk; klaarblijkelijke fouten in de beschrijving werden 
eeuwenlang kritiekloos doorgegeven. De leenverhouding met de graaf van Vlaan-
deren was inderdaad een belemmering voor de formele opname van de Hollandse 
graven in de rijksvorstenstand, waartoe ze in de praktijk behoorden.9 De berichten 
over de strijd in Zeeland en Waas zijn summier en verward. Aannemelijk is dat 
Diederik aan Petronilla bepaalde toezeggingen had gedaan over de overdracht van 
of de belening met (delen van) het 'Friese' deel van Rijks-Vlaanderen. Mogelijk 
heeft Floris een of meer domeinen in Overschelde, het Waasland of de Vier Am-
bachten, die zijn voorvaderen bezaten, terugontvangen.10 Het lijkt erop dat Diede-
rik invloed in deze gebieden heeft gehouden, ook in Zeeland Bewestenschelde. 
Teleurgesteld in zijn verwachtingen over de uitvoering van de toezeggingen zal 
Floris geprobeerd hebben zijn greep op Walcheren te versterken en steun in de 
aangrenzende zuidelijke gebieden hebben gezocht. De heer van Beveren in het 
Waasland spande blijkbaar met hem samen. Filips, van zijn kant, zal zich gestoord 
hebben aan de onveiligheid van Vlaamse schippers in Zeeuwse en Hollandse wate-
ren en aan de stijgende kosten van diverse tollen. Hij antwoordde door met zijn 
vloot Floris op te zoeken, won blijkbaar de strijd, maakte buit en gevangenen en 
liet zich gijzelaars stellen. In het Waasland herstelde hij de orde door de burcht van 
Beveren in brand te steken.11 De scheepvaartkwestie van 1158 kan op dezelfde 
manier worden genuanceerd als die bij Vlaardingen in 1018 (zie paragraaf 2.12). 
De Hollandse en Vlaamse graven, en steeds meer vorsten in de randgebieden van 
het Rijk, eigenden zich inkomsten uit tollen toe, maar eisten tolvrijdom in de buur-
landen. Koning Frederik I 'Barbarossa' (ca. 1122-1190) heeft Floris waarschijnlijk 
pas in 1179 officieel met de tol van Geervliet beleend, als beloning en om tenmin-

                                                                    
7 Waar in de kronieken sprake is van het Waasland is in sommige gevallen mede het aangrenzende kleine 
Overschelde (bij de St.-Baafsabdij) en soms ook het gebied van de latere Vier Ambachten bedoeld. 
8 Berten, "Histoire du lien féodal", p. 124-125. Vanderkindere, La formation territoriale des principautés 
belges au Moyen Age, dl. 1, p. 160-161. Kruisheer, Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse land-
keuren, p. 61-62. De Graaf, Oorlog om Holland 1000-1375, p. 156-157. Roth, Ene stille waerheyt van 
swaren dingen: Historische opstellen betreffende de Zeeuwse geschiedenis en haar Hollandse en Vlaamse 
context, 1245-1305, p. 21. Enkele schrijvers vermeldden ook dat Floris Filips haatte omdat die trouwde 
met Elisabeth van Vermandois, de vrouw die hij zelf had willen hebben voordat hij Ada van Schotland 
huwde. Wagenaar, Vaderlandsche historie, dl. 2, p. 248. 
9 Rijksvorsten konden zonder standsverlies lenen van geestelijke vorsten ontvangen, niet echter van 
andere lekenvorsten van gelijk of lager niveau. Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 31-32. Ficker, Vom 
Reichsfürstenstande: Forschungen zur Geschichte der Reichsverfassung zunächst im XII. und XIII. Jh., dl. 1, 
p. 111-112. 
10 Meerman, Geschiedenis van graaf Willem van Holland, Roomsch koning, dl. 1, p. 68, meende dat de 
graven van Holland vanaf ongeveer het midden van de 12e eeuw ook het Waasland (met Overschelde?) 
en de Vier Ambachten in bezit hadden, maar niet met dezelfde rechten als in Zeeland Bewestenschelde. 
11 Scriverius, Beschryvinge van Holland, Zeeland en Vriesland, uitg. Brugman, p. 152. Johnen, "Philipp von 
Elsass", p. 354-356. Willems, "Les frontières de la France et de l'Empire à Gand et dans le pays de Waes 
du IXe au XIIe siècle ", p. 301-303, en "Note sur les droits des comtes de Hollande dans le pays de Waes 
au XIIe siècle". 
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ste het principe van zijn koninklijk recht te handhaven. Hij zou de situatie bij zijn 
vazal, die zijn steun en toeverlaat was op veel moeilijke veldtochten, wel al eerder 
hebben gedoogd.12 Vindingrijke lagere heren, edelen en ambachtsheren in Zeeland, 
stelden onder diverse benamingen hun eigen vaarbelastingen in.13 Het verschil 
met pure zeeroverij, die er ongetwijfeld ook geweest zal zijn, was vaag. 

De Vlaams-Hollandse ruzie was met de maatregelen van 1158 blijkbaar niet opge-
lost; er werd ook daarna over dezelfde problemen geklaagd. Rond 1165 kwam het 
opnieuw tot een treffen, weer onder omstandigheden die waarschijnlijk sterk ver-
tekend zijn overgeleverd.14 Floris zou met zijn bondgenoten naar de Elzas getrok-
ken zijn om met Filips 'van de Elzas' strijd te leveren. Ze zouden daar het kasteel 
van Amerstein (Amersteyn, Armestain, Armesteyn) hebben ingenomen.15 Filips 
had er in werkelijkheid stad noch land, maar het verhaal bevat wellicht een kern 
van waarheid. Als Filips invloed wilde houden in Zeeland Bewestenschelde, wat 
duidelijk het geval was, dan zal hij er een of meer steunpunten moeten hebben 
gehad. Van wezenlijk belang zal daarbij Arnesteyn zijn geweest, het uit de 12e 
eeuw stammende versterkte en van een toren voorziene tolhuis aan de oude haven 
in de Arne bij Middelburg.16 De schrijfwijze Amerstein/Armesteyn is dan een niet 
onaannemelijke variatie of spelfout. Als Filips Arnesteyn (en eventuele buitenpos-
ten daarvan) bezet hield, wijst dat erop dat de strijd mede ging om de controle 
over de scheepvaart in Zeeland en de inkomsten uit de Zeeuwse tollen. De rede van 
Walcheren, beheerd en beschermd vanuit Arnesteyn, was belangrijk omdat hier al 
in de 12e eeuw zeeschepen beschutting zochten. Er vond overslag plaats, naar of 
vanuit kleine schuiten van Zeeuwse schippers. Die zorgden voor het vervoer tus-
sen de rede en de havens van Antwerpen en Gent, en ook wel Brugge, door de toen 

                                                                    
12 Van Eickels, "Die Grafen von Holland und das Reich im 12. und 13. Jh.", p. 68. Oppermann, Un-
tersuchungen, dl. 2, p. 34. Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland (OBHZ), dl. 1, nr. 226. Johnen en 
Van Werveke vermeldden dat Floris al in 1158 door de koning in het bezit van die tol zou zijn bevestigd. 
Johnen, "Philipp von Elsass", p. 354-356. Werveke, De economische politiek van Filips van de Elzas, p. 13, 
en Een Vlaamse graaf van Europees formaat: Filips van de Elzas, p. 42. Ze gaven hiervoor geen bewijs. 
13 Zoals 'geleiden' (beschermingsgeld), 'bakengeld' (voor onderhoud en bebakening), 'brood- en wijn-
geld' (feitelijk een tol), enz. Verkerk, "Tollen en waterwegen in Holland en Zeeland tot in de vijftiende 
eeuw". 
14 Berten, "Histoire du lien féodal", p. 126-129. Johnen, "Philipp von Elsass", p. 374-377. De Graaf, Oorlog 
om Holland, p. 156-157. 
15 Wagenaar, Vaderlandsche historie, dl. 2, p. 249. De Smet, Recueil des chroniques de Flandre, dl. 1, p. 
104. D'Oudegherst, Annales de Flandre, uitg. Lesbroussart, dl. 1, p. 419. Scriverius, Beschryvinge van 
Holland, Zeeland en Vriesland, uitg. Brugman, p. 154. Men hield het wel voor de burcht Hammerstein aan 
de Rijn tegenover Andernach. Vanderkindere, La formation territoriale des principautés belges au Moyen 
Age, dl. 1, p. 160-161. Johnen, "Philipp von Elsass", p. 375. 
16 '… Zy [de nieuwe haven van Middelburg] werdt, in plaatse van de enge en kromme haven, die reeds 
omtrent het jaar 1100 was gegraaven …, volgens oktrooi van Keizer Karel den vyfden, van den 13 Maart 
des jaars 1530 begonnen … Van deze oude haven, eertyds ook de Arne genaamd, zyn nog veele over-
blyfsels; zelfs meent men, dat het Huis Arnestein … het oude tolhuis aan die haven geweest is, hebbende 
nog deszelfs ouden vierkantigen tooren en twee wagthuisjes, op deszelfs hoeken geplaatst, behouden; 
en dewyl door 't verlaaten dier oude haven, dat tolhuis van geen dienst meer zyn kon, schynt zulks de 
reden te zyn geweest, om welke Keizer Karel … bepaald heeft, dat die van Middelburg …aan 't einde 
derzelve [van de nieuwe haven] zouden moeten maaken een [nieuw] tolhuis …' Boddaert, Tegenwoor-
dige staat der Vereenigde Nederlanden, dl. 9 (Zld.), p. 139. Polderdijk, "De Arne en het Arnemuidsche 
voetpad", p. 1-10, 33-39. Van den Broeke, Jan Arends: Buitenplaatsen op Walcheren, p. 42-49. 
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nog smalle en ondiepe geulen van de Honte en de verbindingswateren.17 Ook de 
oorlog van 1165 liep voor Floris slecht af. Zijn troepen werden door een Vlaamse 
overmacht verslagen. Hijzelf en veel van zijn ridders werden gevangengenomen en 
naar Brugge gevoerd. Een raad van Vlaamse leenmannen verklaarde hem vervallen 
van al het land dat hij van de Vlaamse graaf in leen had. Van aanspraken op gebied 
buiten Zeeland Bewestenschelde kon al helemaal geen sprake meer zijn. Floris 
bleef bijna twee jaar gevangen, tot hij wilde instemmen met een verdrag dat met 
hulp van bemiddelaars was opgesteld. Mogelijk heeft de slechte waterstaatkundige 
toestand bij Brugge in Floris' voordeel gewerkt. De stormvloed van 1134 had de 
Sincfal sterk vergroot. Latere stormen dreigden ook de omgeving van Brugge aan 
te tasten.18 Buitenlandse edelen zouden vanwege dat overstromingsgevaar (en 
meer waarschijnlijk het machtsevenwicht in de regio) ten gunste van Floris tus-
senbeide zijn gekomen. Ze zouden Filips hebben overgehaald met de oorlog op te 
houden en Floris onder voorwaarden in zijn leen te herstellen, onder andere in ruil 
voor hulp bij waterbouwkundige werken.19 

Het verdrag van Brugge (of van Heidensee, Pax Heedenseana), dat Floris III in 1167 
werd opgelegd, bevestigde de Vlaamse leenhoogheid over Zeeland Bewestenschel-
de.20 Wel gaf Filips 'van de Elzas' het grafelijk beheer, met belangrijke beperkingen, 
terug aan de graaf van Holland. Op die manier werd een bufferzone met Vlaamse 
invloed geschapen, die verdere uitbreiding van Holland moest beletten en de 
Vlaamse scheepvaartbelangen vrijwaren.21 Het gebied werd aangeduid als 'de 
Landen tussen [Ooster]Schelde en Heidensee' (inter Sceld et Hiddeneze).22 Deze 
laatste bestuursgrens ging waarschijnlijk terug op eerdere beleningsoorkonden, 
die van rond 1128 of 1071, 1012 en nog ouder, die niet bewaard bleven. Aanneme-
lijk is dat Walcheren met aanhorigheden, als belangrijkste gouw van Zeeuws Frisia 
en overeenkomstig het oud gebruik, ruime grenzen heeft gehad, tenminste tot en 
met de overzijde van de omringende wateren. De Heidensee kan een baai en ba-
kenpunt aan de zuidoever van het zeegat ten zuiden van Walcheren zijn geweest, 
waarvan na ingrijpende veranderingen van het land- en waterstelsel weinig was 

                                                                    
17 De Graaf, Oorlog om Holland, p. 152. 
18 Van de Ven, Leefbaar laagland, p. 73. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland, 
dl. 1, vermeldde geen berichten over stormvloeden uit 1165-1167. Er zijn mogelijk beperkte of plaatse-
lijke stormen in het al openliggend gebied geweest. 
19 '…, pervenerunt ad aures Philippi comitis rumores mirabiles, quod mare magnam partem Flandriae 
subintraverat ac submerserat; speyas, promontoria super dunos et aggeres, quod vulgariter Dyke dicitur, 
fregerat; gurgites aquarum subintrantes infinita damna fecerant, domus destruendo, homines et jumenta 
submergendo; imo mare amplius quam per mensem super forum villae Brugensis steterat. Idcirco prop-
ter periculum aquae plures nobiles tam Franciae, Angliae, Teutoniae, Brabantiae comiti Philippo suppli-
cant pro Florentio comite Hollandiae, qui ante Amersteyn captus fuerat, quatenus pro certo pretio redi-
matur et a captivitate expediatur.' De Smet, Recueil des chroniques de Flandre, dl. 1, p. 104. 
20 Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 160 (Latijnse tekst). Nederlandse vertalingen van Wagenaar, Vaderlandsche histo-
rie, dl. 2, p. 251-259, en Van Mieris, Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland, en heeren van 
Vriesland, dl. 1, p. 112-114. Berten, "Histoire du lien féodal", p. 130-134 (Franse vertaling). Du Mont, Corps 
universel diplomatique du droit des gens, band 1, dl. 1, p. 87 (nogal vrije Franse samenvatting). 
21 Lenselink, Studies over het Zeeuwse en het Leidse burggraafschap, p. 7. 
22 Afgeleid van Hedens Ee, 'Fries' voor Hedens Water, in veel spellingsvarianten. Naar de persoonsnaam 
Hede of Hidde. De Vries, Etymologisch woordenboek, p. 106 (lemma Hedensee). 
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overgebleven. Vanaf de 13e eeuw werd daar in elk geval alleen nog een kleine kil 
Heidensee genoemd, voor ze helemaal verdween. De plek is een logische grens 
voor het rechtsgebied van de Walcherse gouw, omdat hier de binnenvaartroute die 
vanuit Holland dwars door Zeeland liep, overging in de kustroute vanuit en naar 
het Kanaal. Er zal op die plaats een zicht- en/of vuurbaken zijn geweest en in een 
baai een rede of kleine vlucht- en overnachtingshaven, met wat voorzieningen en 
handelsmogelijkheden.23 Het lijkt erop dat 'Heidensee' in 1167 al een versteende 
uitdrukking was, die in de eigentijdse aardrijkskunde niet of nauwelijks meer werd 
gebruikt.24 

Het nieuw ingestelde bestuur over Zeeland Bewestenschelde wordt in de literatuur 
wel een condominium genoemd. Dat is niet helemaal juist omdat het hoogheids-
recht aan de Vlaamse graaf toebehoorde en het dagelijks beheer grotendeels door 
de Hollandse graaf werd uitgeoefend.25 Wel kan men bij benadering spreken, zoals 
in latere oorkonden wel gebeurde, van 'gemeenschappelijk bezit'. Opmerkelijk zijn 
de bepalingen inzake economie en veiligheid: 

(3) Quicquid pecunię in terra prefata acquisitum fuerit, inter comites eque dividetur. 
(6-9) De quacumque terra comitis Hollandie spoliati fuerint homines comitis Flandrie, inhabitantes 
eam primam predam solvent, spoliatoremque de terra expellent; … Si homines predicti solvere nolue-
rint, comes Hollandię pro eis solvet. Si cuiquam rapina imputata fuerit et ille negaverit, … quicumque 
comitum in veritate in aliquem rapinam illam vel dampnum factum dixerit, ille sine contradictione 
solvet. 
(10) Vectigalia hactenus accepta, quę conductus vocant, a transeuntibus Flandrensibus comes Hollan-
die nullo modo accipiet, nec quod in omni comitatu suo ab aliquo accipiantur patietur. 
(11) Quicquid autem ablatum fuerit, sive vectigal, sive rapina, sive exactio, sive conductus, sive petitio 
vocetur, totum comes Hollandie solvet. 
(12) Sane ad prememorata statuimus pertinere, quod neuter comitum in sepedicta terra munitionem 
faciet, nec factam emet, nec imperpetuum habere debet, nec aliquis hominum eorum in predicta terra 
ab eis fęodabitur, ut in illo fęodo munitio ędificetur, nec de manu alicuius possidentis hereditatem ac-
cipient, ut postmodum ei in feodum reddant.26 
[(3) De inkomsten uit de voornoemde Landen (tussen Oosterschelde en Heidensee = Zeeland Be-
westenschelde) zullen gelijk verdeeld worden tussen de twee graven. 
(6-9) Wanneer een Vlaming in enig gebied van de Hollandse graaf is beroofd, dan zullen de bewo-

                                                                    
23 Meier, Seafarers, merchants and pirates in the Middle Ages, p. 19, 45. Het Hiddensee bij Straalsund aan 
de kust van Mecklenburg-Voor-Pommeren, dat Meier toevallig noemde, had historisch en waarschijnlijk 
qua woordafleiding niets met de Zeeuwse Heidensee te maken; het had m.i. wel een soortgelijke functie. 
24 Aan het eind van de 12e en in de 13e eeuw, dus na het sluiten van verdrag van Heidensee, doken er in 
of ten noorden en noordoosten van de Heidensee platen, schorren en ten slotte eilanden op. Deze eilan-
den, zoals Koezand en Schoneveld, hoorden volgens de graaf van Holland bij Zeeland Bewestenschelde. 
Er ontstond daarover soms onenigheid met de Vlaamse graven, die ze liever als aanwas van de zuidoe-
ver zagen (zie par. 3.5). Er is veel geschreven over de ligging van de Heidensee; een groot deel daarvan 
is achterhaald of weinig precies. Een bruikbare maar m.i. onvolledige beschrijving gaven: Buntinx, 
"Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws-Vlaanderen", p. 149-155; Gottschalk, Historische geografie 
van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, dl. 1, 2e dr., p. 119-120, 124; Beekman, Geschiedkundige atlas van 
Nederland: Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300, III: Zeeland, p. 14-17. Men moet, meen ik, de 13e-
eeuwse kaartaanduiding 'Heidensee' voor de kleine kil tussen Wulpen en Koezand niet te letterlijk 
opvatten. Mogelijk was dit niet zozeer de werkelijke benaming als wel een manier om in het toen on-
overzichtelijke waddengebied een herkenbare plaats van de grens aan te geven. 
25 Berten, "Histoire du lien féodal", p. 129-147. Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 32-33. Roth, Ene 
stille waerheyt, p. 21-22. 
26 Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 160. 
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ners van die plaats de schade moeten vergoeden en de rover uit het land verbannen. … Of wanneer 
de voornoemde inwoners hiertoe onwillig mochten zijn, zal de graaf van Holland voor hen moeten 
betalen. Wanneer iemand, van roof beschuldigd, de misdaad ontkent, … dan zal één van de twee 
graven (= de Vlaamse) alleen in waarheid hoeven te verklaren dat de roof begaan is, en op zijn ver-
klaring zal de schade, zonder tegenspraak, vergoed moeten worden. 
(10) De belastingen, geleiden genaamd, die de Hollandse graaf tot nu toe op het doorgaand verkeer 
van Vlaamse handelaars heeft geheven, zal hij voortaan op geen manier meer mogen vorderen. 
Noch zal hij mogen gedogen dat deze door wie dan ook in zijn hele graafschap van hen gevorderd 
worden. 
(11) Al wat hun voorheen is afgenomen, hetzij in de vorm van belasting, roof, schatting, geleide of 
bede, zal de graaf van Holland moeten vergoeden. 
(12) In het bijzonder wordt ook vastgesteld dat geen van beide graven in de voornoemde Landen 
enige burcht zal mogen stichten, verwerven, noch voor altijd behouden. Ook zullen zij hun leen-
mannen niet mogen toestaan daar een burcht op te richten, noch van een ingezetene een vrij eigen 
goed mogen ontvangen, om het hem daarna weer in leen te geven.]27 

Op juridisch gebied werd eenzijdig de bescherming van Vlamingen in Holland ver-
sterkt en de uiteindelijke rechtsmacht daarover naar Vlaanderen verplaatst. Het 
verdrag legde een aantal harde werkafspraken vast, vooral bevoegdheden van de 
Vlaamse en verplichtingen voor de Hollandse graaf. Welke zeggenschap de Vlaam-
se graaf in de praktijk van het beheer had, wordt uit het verdrag niet volledig dui-
delijk. Misschien werden daarover nadere overeenkomsten gesloten. De uitvoering 
werd kort na 1167 door beide graven samen, met afgedwongen medewerking van 
de ambachtsheren, aan de bevolking van Zeeland Bewestenschelde opgelegd. De 
belangrijkste bepalingen van het verdrag werden daartoe in een landskeur opge-
nomen.28 In de overige delen van zijn graafschap moest de graaf van Holland dit 
alleen doen. Artikel 12 van het verdrag wijst erop dat in Zeeland Bewestenschelde 
nieuwe versterkingen waren ingericht. Deze konden gebruikt worden voor regio-
nale machtspolitiek en om langstrekkende kooplieden te belasten. Het beleid van 
de Vlaamse graven was gericht op de pax comitis, het grafelijk openbare-orderecht. 
Robrecht II had in 1111 al bij verordening de eigenmachtige bouw van burchten 
door lagere edelen verboden; de praktijk was vaak nog anders.29 Dat het verbod in 
dit geval ook voor Filips gold, kan worden gezien als een toegeving van diens kant. 
De algemene mening over dit verdrag is dat het de achterleenverhouding in 
Zeeland Bewestenschelde zeer ten nadele van de Hollandse graaf veranderde. Zijn 
rechten in en inkomsten uit het gebied zouden aanzienlijk zijn verminderd. Het is 
de vraag of dit juist is. We weten weinig over de leenvoorwaarden vóór 1167. Dui-
delijk is wel dat de onvrede wederzijds was en dat Floris het gebied niet onge-
stoord bezat. Een toestand van gedeeld, gemeenschappelijk bestuur was in de feo-
dale verhoudingen niet ongebruikelijk.30 De Vlaamse eisen, vooral de financiële, 

                                                                    
27 Eigen vertaling. Oude vertalingen van Wagenaar en Van Mieris (zie vorige alinea). 
28 Kruisheer, Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren, p. 61-64. De keur van (kort na) 
1167 is niet bewaard gebleven, maar kon gedeeltelijk worden gereconstrueerd uit latere keuren. Het is 
de eerste verzameling geschreven recht van dit gebied sinds de Lex Frisionum van circa 800. 
29 Warlop, The Flemish nobility before 1300, dl. 1, p. 89-90. De Hemptinne, "Vlaanderen en Henegouwen 
onder de erfgenamen van de Boudewijns 1070-1244", p. 375, 390. 
30 Bij de belening van een gebied waren niet noodzakelijk alle bestuursrechten (bijv. de rechtspraak) 
inbegrepen. Ook de leenheer of een derde kon ze deels behouden of verkrijgen. Ganshof, Qu'est-ce que la 
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waren echter ongewoon zwaar. Het lijkt erop dat Filips zich al eerder in de Zeeuw-
se zaken mengde en tolvrijheid en een deel van de inkomsten claimde. Hierover 
kunnen ten tijde van de belening, mogelijk in 1128, afspraken zijn gemaakt. We 
kennen daarvan geen verdrag, alleen de getuigenis van Galbert 'van Brugge' dat 
Petronilla toen tolvrijheid zou hebben toegezegd. Het kan ook zijn dat Diederik en 
Filips 'van de Elzas' tot het voortschrijdend inzicht kwamen dat een 'normale' be-
lening al te onvoordelig voor Vlaanderen was. In het eerste geval was het verdrag 
van 1167 niet veel meer dan een bevestiging en verduidelijking van een al be-
staande verhouding. In het andere geval was er sprake van een verandering en 
verscherping van de eisen, waarbij het hoogheidsrecht en de militaire macht van 
de Vlaamse graaf de doorslag gaven. 

Verschillende latere bronnen vermeldden nog andere afspraken, die niet in de 
overgeleverde tekst van het verdrag staan. Twijfel daarover is op zijn plaats, maar 
ze zouden door middel van afzonderlijke oorkonden geregeld kunnen zijn. Zo zou 
Floris bij deze gelegenheid 25.000 gulden schadevergoeding hebben betaald en 
formeel afstand hebben gedaan van zijn rechten op het Waasland.31 Mogelijk had 
hij daar nog een of meer domeinen, of bepaalde bestuursrechten, in zijn bezit.32 
Volgens het 14e-eeuwse Chronicon comitum Flandrensium werd hij ook verplicht 
duizend Hollandse en Zeeuwse dijkwerkers te sturen. In zijn eigen gewesten was 
de Hollandse graaf nauw betrokken bij zowel de uitgifte en de ontginning van natte 
woeste gronden als bij het systematisch indijken van schorren en kwelders. Groot-
schalige ontginningen en inpolderingen vonden vanaf ongeveer het jaar 1000 
plaats, aanvankelijk zonder veel planning. Na de stormvloeden van 1134 en 1163 
waren uitgestrekte gebieden aan de estuaria verloren gegaan. Ze werden terugge-
wonnen door de aanleg van lange, relatief zware ringdijken, met dammen door de 
getijdengeulen en met uitlaatwerken voor het binnenwater.33 De kennis daarvan 
was in Vlaanderen ook wel aanwezig, maar er was daar wellicht geen ervaring met 
het werken aan diepe zeegaten, die aan de Vlaamse kust niet veel voorkwamen.34 
Ook kan de mankracht in de dunbevolkte Vlaamse kuststrook een beperking zijn 
                                                                                                                                                                      
féodalité?, 2e dr., p. 177-179. De Rooms-Koning claimde als (opper)leenheer alle tolrechten in het Rijk, 
voorzover ze niet door hem of zijn voorgangers uitdrukkelijk waren afgestaan. 
31 Scriverius, Beschryvinge van Holland, Zeeland en Vriesland, uitg. Brugman, p. 153, 155. D'Oudegherst, 
Annales de Flandre, uitg. Lesbroussart, dl. 1, p. 421. Het is bijna uitgesloten dat Floris graaf van Waas-
land was omdat daar in die tijd andere bestuurders bekend zijn. In de nieuwere literatuur wordt het 
vaak als mythe of vergissing bestempeld. 
32 Het Chronicon comitum Flandrensium zou in die zin uitgelegd kunnen worden: 'Item, quod quaedam 
dominia quae (of: quoddam dominium, quod) Florentius habuit juxta Scaldam, videlicet terram de 
Waes, Philippo pro perpetuo daret, annectando comitatui Flandriae cum XXV millibus florenorum.' 
[Verder (hield de verzoening in) dat Floris een zeker domein (of: zekere domeinen) dat/die hij bezat 
aan de Schelde, te weten het Waasland, voor altijd aan Filips zou geven om dat/die bij het graafschap 
Vlaanderen te voegen, met 25.000 gulden.] De Smet, Recueil des chroniques de Flandre, dl. 1, p. 105. 
Hierbij werd mogelijk Overschelde (Terra iuxta Scaldam) als deel van het Waasland gezien. 
33 Van de Ven, Leefbaar laagland, p. 59-78. 
34 Hierop wijst ook een passage in het Chronicon comitum Flandrensium (De Smet, Recueil des chroni-
ques de Flandre, dl. 1, p. 105). Daarin staat dat de Vlaamse grondwerkers een stroomgat bij Damme niet 
dicht konden krijgen, en dat dit de dijkwerkers uit Holland en Zeeland 'in één voormiddag' wel lukte. 
Dat ze daarvoor een jankende hond in het gat moesten verdrinken, is een weinig overtuigend technisch 
detail. 
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geweest. De kundige waterbouwers uit het Noorden moesten de schade rond het 
Zwin inperken, de veiligheid vergroten en de verbindingen verbeteren. Ze legden 
dijken aan van Damme tot Lammersvliet (Sluis) en Rodenburg (Aardenburg). Ver-
der bouwden ze sluizen en groeven vaarten, waardoor een groot deel van het ver-
dronken land kon worden teruggewonnen. Veel van hen zijn volgens de overleve-
ring in die streek gebleven en hebben ze verder ontgonnen.35 De overstroming 
bracht ook kansen. De oude verbinding van Brugge met zee, via de rivier de Reie en 
de Blankenbergse geul, was in de 11e eeuw sterk verzand. Een rond 1100 gegraven 
verbinding naar de Sincfal was van bescheiden afmetingen.36 De dijkwerkers 
bouwden aan het einde van de diepe Zwingeul een dam die het Brugse achterland 
moest beschermen. In die dam maakten ze een sluis, die door een kanaal werd 
verbonden met Brugge.37 Dit leverde een betere scheepvaartweg en een nieuwe 
uitweg voor de Reie. Bij de dam werd aan diep vaarwater een voorhaven voor gro-
tere schepen ingericht; daar ontstond het stadje Damme. Brugge ontwikkelde zich 
vooral vanaf de 14e eeuw tot het belangrijkste handelscentrum van Noordwest-
Europa. 

3.3 Successen en nederlagen van graaf Dirk VII van Holland-
Zeeland 

Floris III schijnt zich redelijk getrouw aan het verdrag van 1167 gehouden te heb-
ben. Er zijn uit zijn tijd geen berichten van verdere strijd met Vlaanderen. Hij kon 
blijkbaar op eigen gezag in Zeeland Bewestenschelde vrijdom van tolbetaling ver-
lenen, maar vrijstelling van belastingen was een zaak van beide graven samen.38 
                                                                    
35 'Item et quod Florentius provideret de mille aggeratoribus, vulgariter dictis dychers, qui promontoria 
et aggeres in Flandria juxta Brugis ita facerent, ne mare Brugis et territorio circumcirca jacenti ammode 
noceret. … Recessit comes Hollandiae ad propria cum sodalibus suis, mittit taxatos sibi florenos dandos, 
ac amplius quam mille aggeratores de Hollandia ac Zeelandia ad dykos ac gurgites juxta Dam et Brugas 
obstruendos. … Praedicti operarii Hollandiae ac Zeelandiae, ibidem mansiones et aedificia eis facientes 
ac commorantes, ut paulatim tota terra submersa posset contra mare lucrari, promontoria fecerunt a 
Dam usque Lammersvliete et usque Rodenburgh'. De Smet, Recueil des chroniques de Flandre, dl. 1, p. 
105. 
36 Ryckaert, Brugge: De geschiedenis van een Europese stad, p. 13-19. Verhulst, Landschap en landbouw in 
Middeleeuws Vlaanderen, p. 29-31. Hillewaert, Op het raakvlak van twee landschappen, p. 116. 
37 Dat die 12e-eeuwse sluis in Damme al een echte schutsluis was, en wel de eerste ter wereld, zoals 
sommigen met de Brugse historicus Gilliodts van Severen geloofden, is onwaarschijnlijk. Aannemelijker 
is dat het nog om een eenvoudige wat minder gebruiksvriendelijke keersluis ging, met één sluishoofd 
en zonder kolk. Harde bewijzen voor het voorkomen van schutsluizen, ook in Damme, zijn er pas vanaf 
het eind van de 14e eeuw. Een succesvolle schutsluis in Damme in de 12e eeuw zou eerder navolging 
hebben gevonden. Rond 1400 was er sprake van een snelle verspreiding van dit concept. Mogelijk werd 
er wel al eens eerder voor de veiligheid een tweede sluishoofd gebouwd. Sluizen hadden aanvankelijk 
schot-, hef-, klep- of draaideuren. 'Zelfsluitende' puntdeuren zien we pas vanaf het midden van de 16e 
eeuw. Doorman, Techniek en octrooiwezen in hun aanvang: Geschiedkundige aanvullingen, p. 81-85. 
Arends, Sluizen en stuwen: De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940, p. 15, 168-
169. Van Dam, "Ecological challenges, technological innovations: The modernization of sluice building 
in Holland, 1300-1600", p. 506-513. 
38 Sattler, Die flandrisch-holländischen Verwicklungen unter Wilhelm von Holland 1248-1256, p. 11. 
Lenselink, Studies over het Zeeuwse en het Leidse burggraafschap, p. 10. 
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Floris kreeg van Rooms-Koning Frederik I gedaan dat deze hem, waarschijnlijk op 
de rijksdag te Worms in 1179, officieel beleende met de tol van Geervliet.39 Daar-
mee verzekerde hij zich van een belangrijke inkomstenbron, al waren Vlamingen 
voorlopig vrijgesteld. De situatie veranderde onder het bewind van Dirk VII (vóór 
1167-1203) die Floris in 1190 opvolgde. Dirk probeerde actief van de beperkingen 
die zijn vader had moeten aanvaarden af te komen. Filips 'van de Elzas', die om-
kwam bij een kruistocht en geen zoon had, werd in 1191 na enige diplomatieke 
strijd opgevolgd door zijn schoonzoon Boudewijn VIII (ca. 1150-1195). Deze was 
toen al graaf van Henegouwen, een leen van de bisschop van Luik en achterleen 
van het Duitse Rijk. Hij kon Vlaanderen overnemen door een snelle actie van zijn 
kanselier Giselbert van Bergen, die de Franse koning Filips 'August' te vlug af was. 
De koning had heel Vlaanderen willen laten terugvallen aan zijn kroon, maar nam 
uiteindelijk genoegen met het zuidelijk deel plus vijfduizend mark zilver.40 Gisel-
bert schreef in zijn kroniek dat Dirk VII dat jaar Rooms-Koning Hendrik VI (1165-
1197) eveneens vijfduizend mark zilver bood voor een rechtstreekse belening met 
Zeeland Bewestenschelde en de waardigheid van rijksvorst.41 De hertog van Bra-
bant wilde hetzelfde bedrag geven voor de belening met het tot dan toe Rijks-
Vlaamse Land van Aalst. Hendrik ging hier niet op in en ontving de leenhulde van 
Boudewijn voor heel Rijks-Vlaanderen, Zeeland Bewestenschelde inbegrepen. De 
Rooms-Koning was op 20 oktober 1195 wel bereid – misschien voor een mooie 
som? – Dirk in het bezit van de tol van Geervliet te bevestigen. De hoogte van de tol 
werd vastgesteld op 5% van de waarde van de vracht, met een zeker maximum, 
zoals die al in de Romeinse Tijd aan de Noordzeegrens gold.42 De koning en de 
rijksgroten bepaalden tevens dat allen, en nadrukkelijk ook de Vlamingen, hier tol 
dienden te betalen: 

… dilecti ac fidelis nostri Teoderici nobilis viri comitis Hollandię … theloneum de Gervliet ipsi confir-
mamus et presentis scripti patrocinio roboramus, omni tempore habendum, sicut serenissimus pater 
noster Fridericus, …, ipsum theloneum quondam fideli nostro Florentio, patri dicti comitis, in feodum 
ab omnibus transeuntibus concessit, … Ex sententia autem nobilium curię nostre, … approbatum, quod 
tam Flandrenses et alii homines qui sunt de nostro imperio, quam etiam hii qui de aliorum regnorum 
partibus veniunt, modo prescripto theloneum debeant persolvere; …43 
[… onze beminde, getrouwe en edele man Dirk, graaf van Holland, … hem in de tol van Geervliet 
handhaven, en om die altijd te hebben door de bescherming van dit geschrift daarin te bevestigen: 
zoals onze doorluchtige vader Frederik, …, die tol voorheen aan onze trouwe Floris, vader van de 
voornoemde graaf, ten laste van alle voorbijvarenden te leen gegeven heeft, … Werd bij vonnis van 

                                                                    
39 Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 34. De oorkonde is niet bewaard gebleven. 
40 Arndt, "Gisleberti chronicon hanoniense", p. 580. Vanderkindere, La formation territoriale des princi-
pautés belges au Moyen Age, dl. 1, p. 191. 
41 'Interim autem comes Hollandensis per nuncios petebat, ut a domino imperatore in augmentum sui 
feodi quod ab eo tenebat, feoda que a comite Flandrensi tenuerat, habere posset, et ab hominio comitis 
Flandrie deinceps emanciparetur, et super hoc domino imperatori quinque milia marchas puri argenti, 
si princeps fierit, largiri promittebat.' Arndt, "Gisleberti chronicon hanoniense", p. 577. Oppermann, 
Untersuchungen, dl. 2, p. 35-36. Van Eickels, "Die Grafen von Holland und das Reich im 12. und 13. Jh.", 
p. 77. Berten, "Histoire du lien féodal", p. 150-151. 
42 Zie par. 1.9. Volgens Vlaamse bronnen waren de tolgaarders erg streng en eisten ze voorheen dikwijls 
10%. Wagenaar, Vaderlandsche historie, dl. 2, p. 277-278. 
43 Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 226. Diestelkamp, Urkundenregesten zur Tätigkeit des Deutschen Königs- und 
Hofgerichts bis 1451 (UDKH), dl. 1, nr. 572. 
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de edelen van ons hof … goedgekeurd, dat zowel de Vlamingen als de andere mensen die onder ons 
Rijk behoren, gelijk ook de anderen die van andere plaatsen van de Rijken komen, de tol op de 
voornoemde wijze moeten betalen; …]44 

Het tijdstip van het verlenen van dit voorrecht heeft in de literatuur weinig aan-
dacht gekregen; er bestaan daarover ook misverstanden. Zo werd de verlening van 
1195 gezien als de oorzaak van een nieuwe Vlaams-Hollandse strijd.45 Eigentijdse 
annalen wijzen uit dat er eerder sprake was van gevolg dan van oorzaak. Al in 
1194 was Dirk VII betrokken bij een opstand van enkele Vlaamse edelen, die zich 
verbonden hadden met de hertog van Brabant. Een van hen was de heer van Beve-
ren-Waas, nakomeling van de ridder wiens burcht in Beveren in 1158 door Filips 
'van de Elzas' was platgebrand. Later in 1194 sloot Boudewijn vrede met de aan-
vallers, behalve met de heer van Beveren. Deze week uit naar Zeeland, vanwaaruit 
hij met Dirks hulp invallen in het Waasland ondernam.46 De belangstelling van de 
Hollandse graven voor dit verloren erfgoed was blijkbaar nog niet verminderd. De 
heer van Beveren verscheen in 1196 weer aan het Vlaamse hof, mogelijk als gevolg 
van de schikking die in 1195 tussen Vlaanderen en Holland werd getroffen. 

De annalen van het klooster van Egmond verhalen over de gebeurtenissen van 
1195. De tekst is van Allinus, kapelaan en secretaris van Dirk VII. Ze werd in de 
verschillen kopieën wat rommelig overgeleverd, maar het is duidelijk dat de oorlog 
al eerder begon en in de zomer van 1195 op zijn hoogtepunt was. In oktober 1195 
behaalde de Hollandse graaf een militaire zege op Boudewijn IX van Vlaanderen 
(1171-1205).47 Waarschijnlijk was het ook een diplomatieke overwinning. De ko-
ning zal het toen nodig of nuttig gevonden hebben een eind aan de strijd te maken. 
De Vlaamse soevereiniteit over Zeeland Bewestenschelde bleef behouden, maar de 
Hollandse soevereiniteit in eigen land werd versterkt met het onbeperkte bezit van 
de tol van Geervliet. Mogelijk heeft Dirks trouw aan Hendrik VI enkele jaren daar-
voor, toen Boudewijn VIII deelnam aan een antikeizerlijk verbond, hierbij een rol 
gespeeld.48 De oorlog in Zeeland viel samen met een opstand in West-Friesland, 
waar Dirks vrouw Aleid van Kleef het moest opnemen tegen de Friezen en haar 
zwager Willem. Ook Aleid behaalde de overwinning, waarna in november 1195 
vrede werd gesloten. Willem, die zijn oudere broer Dirk veel last bezorgde, kon 
worden afgekocht met Friesland als achterleen en een jaarlijkse som van driehon-

                                                                    
44 Vertaling bij Van Mieris, Groot charterboek, dl. 1, p. 129-130. 
45 Bijv. Vanderkindere, La formation territoriale des principautés belges au Moyen Age, dl. 1, p. 164, en De 
Graaf, Oorlog om Holland, p. 158. 
46 Arndt, "Gisleberti chronicon hanoniense", p. 585-588. Warlop, The Flemish nobility before 1300, dl. 1, 
p. 257-258. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 1, p. 151-152. 
47 Gumpert, Annalen van Egmond, p. 292-297, 355-357 en Burgers, "Allinus, grafelijk kapelaan en Eg-
monds geschiedschrijver", p. 124-127, beide met Latijnse tekst, vertaling en toelichting. Het verhaal 
staat bij de gebeurtenissen van 1197, maar is een terugblik op wat daarvóór gebeurde. Berten, "Histoire 
du lien féodal", dl. 1, p. 152-153. 
48 Een samenzwering van bisschoppen en vorsten uit het Nederrijngebied, gesteund door de Engelse 
koning Richard 'Leeuwenhart'. Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 36. Van Eickels, "Die Grafen von 
Holland und das Reich im 12. und 13. Jh.", p. 78. 
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derd pond uit de opbrengst van de tol van Geervliet.49 Tegen 1200 breidde Dirk 
zijn macht aan de zuidkant van de riviermonden uit, mede om daar wachten van 
zijn tol te kunnen vestigen. Het gebied tussen Dordrecht en Breda was deels nog in 
handen van kleinere heren, zonder vaste binding aan de grotere blokken Holland 
en Brabant. Dirk werd hier teruggeslagen door de Brabantse hertog Hendrik I (ca. 
1165-1235). Deze werd gesteund door naburige vorsten, onder wie de bisschop 
van Utrecht en de graaf van Vlaanderen. Bij verdrag van 3 november 1200 moest 
Dirk de stad Dordrecht en het gebied ten zuiden daarvan, de Zuid-Hollandse 
Waarden en het gebied tussen Strijen en Waalwijk, aan de hertog afstaan. Hij ont-
ving het voorwaardelijk in (achter)leen terug. Bovendien zou voor Brabantse 
kooplieden in Holland het oorspronkelijke tolrecht worden toegepast, en dito voor 
Hollandse handelaars in Brabant.50 In 1202 raakte Dirk opnieuw in oorlog met 
dezelfde coalitie. Door onvoorzichtigheid raakte hij in Brabantse gevangenschap, 
waardoor hij zich moest vrijkopen en tijdelijk Geertruidenberg verloor.51 De oor-
logen van 1200 en 1202 gingen tevens om het bezit van de belangrijke Stichtse tol 
op het Gein. Bij het sluiten van de vrede in een van beide jaren heeft Dirk de lang 
betwiste soevereiniteit van de Utrechtse bisschop over Holland moeten erken-
nen.52 Er zijn aanwijzingen dat hij daarbij ook het Vlaamse hoogheidsrecht over 
Zeeland Bewestenschelde, dat wat op de achtergrond kan zijn geraakt, weer moest 
bevestigen.53 Onder zijn onmiddellijke opvolgers zou heel Holland-Zeeland ver-
brokkelen in achterlenen. 

3.4 De 'Loonse' oorlog 

Vlaanderen kreeg nieuwe kansen in Zeeland toen na de vroege dood van Dirk VII in 
1203 een opvolgingsstrijd ontbrandde. De omstandigheden, de beweegredenen 
van de partijen en de ontwikkeling van deze 'Loonse' oorlog bleven in de literatuur 
soms onduidelijk. Ze worden hier in het kort weergegeven, met aandacht voor de 
juiste chronologie. Dirk had geen zoon en zijn weduwe Aleid probeerde met haar 
dochter Ada, in haast getrouwd met graaf Lodewijk II van Loon (†1218), de macht 
vast te houden.54 Ze bleken als 'vreemdelingen' weinig steun te hebben. De belang-
rijkste partijen van Holland-Zeeland kozen al snel voor Dirks broer Willem ('I', ca. 
1170-1222). Ada werd gevangen genomen en als gijzelaarster bij de Engelse ko-
ning ondergebracht. Lodewijk vluchtte naar het Sticht van Utrecht, waar hij diplo-
                                                                    
49 Gumpert, Annalen van Egmond, p. 296-297. Burgers, "Allinus", p. 126-127. Friesland stond sinds 1165 
onder gemeenschappelijk bestuur van de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht. De Boer, Graven 
van Holland, p. 58. 
50 Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 244, 245, met vertaling. Dit verdrag wordt vaak verward met de (niet overgele-
verde) Brabants-Hollandse overeenkomst na een soortgelijk conflict in 1202. Oppermann, Untersu-
chungen, dl. 2, p. 38, 41-43. 
51 Gumpert, Annalen van Egmond, p. 300-303. Burgers, "Allinus", p. 128-131.  
52 De Graaf, Oorlog om Holland, p. 106. Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 43-44. 
53 Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 1, p. 154-155. 
54 Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 38-39, speculeerde dat Dirk van Rooms-Koning Hendrik VI het 
recht van vrouwelijke opvolging, dat alleen sommige rijksvorsten hadden, verworven zou hebben.  
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matieke en militaire steun verzamelde, onder andere van Luik, Limburg en Vlaan-
deren. De berooide bisschop van Utrecht, Dirk II 'van Are' (†1212), was bereid 
Lodewijk te steunen in ruil voor veel geld en economische toegevingen. Lodewijk 
moest daarbij het deel van Holland dat van oudsher 'Stichts' was (de meningen 
daarover waren verdeeld) als persoonlijk niet erfelijk leen van het bisdom aan-
vaarden. Door bemiddeling van een aantal buurvorsten, waaronder die van Vlaan-
deren, sloten ze daarover een verdrag.55 Met snelle militaire acties, geholpen door 
Stichtse, Limburgse en Vlaamse legers, kon Lodewijk in de zomer van 1204 zijn 
graafschap veroveren.56 Weer kon de impopulaire Lodewijk zich niet handhaven. 
Nauwelijks waren de hulptroepen verdwenen of een volksopstand, begonnen in 
Zeeland, verdreef hem opnieuw naar Utrecht.57 Al in het najaar van 1204 zag de 
bisschop geen toekomst meer voor de Loonse machtsgreep. Hij ondernam een 
plundertocht naar Dordrecht en verzilverde daarna zijn tijdelijk voordeel door zich 
voor duizend pond met de tegenpartij te verbinden. Het verdrag dat hij met Willem 
sloot was deels woordelijk hetzelfde als dat van eerder dat jaar met de graaf van 
Loon.58 

Alleen markgraaf Filips 'van Namen', bij afwezigheid van Boudewijn IX ruwaard 
(bewindvoerder) in Vlaanderen, gaf Lodewijk nog actieve steun. Deze betaalde 
daar op 31 december 1204 voor door de Vlaams-Hollandse overeenkomst van 
1167 te bevestigen en in te stemmen met meer Vlaamse zeggenschap in Zeeland.59 
Vlamingen werden daarbij uitdrukkelijk vrijgesteld van de winagisa, een verhul-
lende term voor de tol van Geervliet.60 Het Vlaamse hoogheidsrecht moest worden 
uitgebreid over heel Zeeland tot aan de Maas. Zeeland Beoostenschelde zou dan 
deels aan Lodewijk, aan Filips 'van Namen' en aan Hugo van Voorne (die met de 
Vlamingen had meegewerkt) in achterleen gegeven worden.61 Bij kinderloos over-
lijden van Ada, de vrouw van Lodewijk, zou Zeeland Bewestenschelde terugvallen 
aan de Vlaamse graaf.62 Om dit alles te bereiken moest het graafschap, of ten min-
ste Zeeland, wel eerst op Willem veroverd worden. In 1205 verzamelde Filips 
daarvoor een grote vloot om Schouwen, met de hoofdplaats Zierikzee, in te nemen. 
                                                                    
55 Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 267, 268. Vertaling van nr. 268 bij Van Mieris, Groot charterboek, dl. 1, p. 143. 
Gumpert, Annalen van Egmond, p. 303-315. Burgers, "Allinus", p. 131-137. Voor Vlaanderen handelde 
markgraaf Filips 'van Namen', op last van zijn broer Boudewijn IX. Die laatste ging in 1202 op kruis-
tocht, werd keizer van het Rijk van Constantinopel en kwam in 1205 in Bulgarije om. 
56 De hertog van Limburg nam vooral deel om de hertog van Brabant, tegenstander van Lodewijk, in te 
tomen. 
57 Gumpert, Annalen van Egmond, p. 315-329. Burgers, "Allinus", p. 137-145. De Graaf, Oorlog om Hol-
land, p. 315-320. Baerten, Het graafschap Loon (11de-14de eeuw), p. 72-75. 
58 Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 271. Vertaling bij Van Mieris, Groot charterboek, dl. 1, p. 141-142. Van Mieris' 
vertaling van de bepaling over de handel (die teruggaat op Wagenaar, Vaderlandsche historie, dl. 2, p. 
321) is verkeerd. Ze heeft geen betrekking op Friesland maar op het Sticht (Rijn/Waal); de Latijnse 
tekst is ook gelijk aan die in het verdrag met Lodewijk. 
59 Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 272. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 1, p. 155-156. 
60 In het verdrag van 14 okt. 1206 (zie hierna) wordt deze tol winagium genoemd. Mogelijk hing het 
'wijngeld' op de Striene bij Putten er mee samen. Verkerk, Tollen en waterwegen in Holland en Zeeland 
tot in de vijftiende eeuw, p. 102, 106. 
61 Over het deel van Hugo van Voorne: Lenselink, Studies over het Zeeuwse en het Leidse burggraafschap, 
p. 6. 
62 Ada stief in 1223 inderdaad kinderloos, maar het verdrag was toen al achterhaald. 
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Willem was gereed voor de slag, maar tot een gevecht kwam het niet. Door bemid-
deling van Mathilde van Portugal, weduwe van Filips 'van de Elzas', en haar zwager 
Gerard 'van de Elzas', proost van de St.-Donaasabdij in Brugge en kanselier van 
Vlaanderen, werd vrede gesloten.63 Misschien had het geholpen dat Willem het 
jaar ervoor in Brugge belangrijke schenkingen aan Vlaamse abdijen had gedaan.64 
De vrede kostte hem nog eens 10.500 mark. Over verdere voorwaarden en het 
onderhouden van die vrede weten we niets. Mogelijk heeft Filips toen eisen gesteld 
vergelijkbaar met die van eind 1204 en aangepast aan de nieuwe situatie. Het heeft 
blijkbaar weinig verandering gebracht. Willem had in 1206 nog ten minste Holland 
en het Zeeuwse Schouwen in bezit.65 Lodewijk van Loon die in Utrecht klaar had 
gestaan om zijn nieuwe graafschap in bezit te nemen, vertrok teleurgesteld naar 
zijn eigen land. 

De graaf van Loon was in Holland-Zeeland steeds tegengewerkt door hertog Hen-
drik van Brabant, die zelf in die richting wilde uitbreiden en omsingeling aan zijn 
noordgrens vreesde.66 De politiek van de Brabantse hertog was gericht op herstel 
van het deelrijk Neder-Lotharingen, zo mogelijk uitgebreid met het oude Frisia. Op 
handelsgebied streefde hij vooral naar de beheersing van de land- en waterwegen 
tussen Brugge, Gent en Antwerpen enerzijds en Keulen en het Rijngebied ander-
zijds. In 1205 zette Hendrik de Loonse graaf ook in diens kerngebied onder zware 
diplomatieke en militaire druk. Niet als diplomatiek huzarenstukje, zoals enkele 
schrijvers meenden67, maar omdat hij geen keus meer had, verbond Lodewijk zich 
begin 1206 met zijn geduchtste tegenstander. Hij deed hem belangrijke toegevin-
gen, gaf zijn rechten op Maastricht en omgeving op, werd zijn leenman, maar kreeg 
de toezegging dat Hendrik zich zou inspannen voor een eerbaar vergelijk over 
Holland.68 Het onmiddellijke vervolg is onduidelijk; er bestaan daarover geen his-
torische bronnen. De enige zekerheid is dat Lodewijk en Willem op 14 oktober 
1206 in Brugge een verdrag sloten, na arbitrage door Filips 'van Namen' en in 
overeenstemming met de Raad van Vlaanderen.69 

Er moet iets zijn gebeurd waardoor de positie van Willem ernstig was verzwakt, 
want de nieuwe vrede was erg onvoordelig voor hem. Oppermann giste dat de 

                                                                    
63 Gumpert, Annalen van Egmond, p. 330-333. Burgers, "Allinus", p. 146-149. Baerten, Het graafschap 
Loon, p. 77. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 1, p. 157. 
64 Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 263-266. 
65 Dat Willem heel Holland nog in bezit had, blijkt uit de tekst van het verdrag van 14 okt. 1206 (zie 
hierna), waarin staat dat hij overal in zijn graafschap, o.a. in Dordrecht, Vlaardingen, Leiden en Haarlem 
en omliggende gebieden zijn leenmannen en de bevolking moet oproepen en desnoods dwingen zich 
van hem los te maken. 
66 De hertog koos voor gecontroleerde macht van Willem. Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 269, 271. Oppermann, 
Untersuchungen, dl. 2, p. 46-47. 
67 De Graaf, Oorlog om Holland, p. 320. Baerten, Het graafschap Loon, p. 77-78. 
68 Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 278. 
69 Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 280. Vertaling bij Van Mieris, Groot charterboek, dl. 1, p. 149-150. Het verdrag 
was blijkbaar een Vlaams initiatief. De bisschop van Utrecht en de hertog van Brabant werden zelfs niet 
als getuige genoemd. 
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graaf van Loon Willem opnieuw aanviel en hem een nederlaag toebracht.70 Er is 
daarvoor geen enkele aanwijzing. Ik houd het voor onwaarschijnlijk dat Lodewijk 
na al zijn mislukkingen daartoe nog voldoende middelen bezat. Hendrik had er 
geen belang bij hem militair te steunen. Misschien had Willem zich niet aan de 
vredesvoorwaarden van het jaar daarvoor gehouden en was een Vlaams leger op-
nieuw Zeeland binnengevallen. Lodewijk en Willem waren beiden voor de bezege-
ling in Brugge aanwezig. Lodewijk werd graaf van Loon en van Holland genoemd, 
de ander slechts heer Willem. Vlaanderen breidde zijn soevereiniteit uit over heel 
Zeeland tot aan de Maas en over Leiden met zijn burcht. De bisschop van Utrecht 
werd weer soeverein over bijna heel Holland en de hertog van Brabant over het 
gebied tot en met Dordrecht. Lodewijk kreeg Holland als achterleen, met een groot 
deel van Zeeland Beoostenschelde. Voor Willem restten alleen Zeeland Bewesten-
schelde, Schouwen, het gebied ten zuiden van Dordrecht tot aan Geertruidenberg 
en het huwelijksgoed van zijn moeder. Hugo van Voorne werd leenman van Lode-
wijk en Willem, van elk voor een deel van zijn bezittingen.71 De inkomsten uit de 
tol van Geervliet, beschouwd als direct rijksleen, werden tussen beiden verdeeld. 
De landen van Lodewijk en Willem bleven verpand aan hun leenheer tot aan alle, 
ook bijkomende, uitvoeringseisen was voldaan. Het verdrag was voor beide partij-
en een vernedering, maar vooral voor Willem. Voor de bisschop van Utrecht, maar 
ook voor de graaf van Vlaanderen, was er uitzicht op de macht in heel het oude 
deelrijk Frisia. De hertog van Brabant was weer een stap dichter bij het herstel van 
Neder-Lotharingen.72 Het bleef daar niet bij: Lodewijk én Willem moesten dezelfde 
dag nog de Vlaams-Hollandse knevelovereenkomst van 1167 bevestigen.73 Later in 
1206 bekrachtigde hertog Hendrik het verdelingsverdrag van 14 oktober en ver-
sterkte hij zijn greep op Lodewijk. Deze moest ook zijn eigen goederen in Holland 
aan hem afstaan, om ze in leen terug te ontvangen. Bij lenen van derden zou zoveel 
mogelijk de andere leenheer uitgeschakeld en de Brabantse hertog in zijn plaats 
gesteld worden.74 De feodale wirwar bereikte in 1207 zijn toppunt toen Lodewijk, 
bij het vrijkopen van zijn vrouw Ada uit Engelse gevangenschap, ook nog als vazal 
trouw en steun zwoer aan de Engelse koning Jan 'zonder Land' (1166-1216).75  

Het lukte de eerste jaren niet aan alle eisen van het verdrag van 1206 te voldoen. 
Dat was wellicht ook niet de bedoeling van de drie leenheren uit Vlaanderen, 
Utrecht en Brabant, die Holland-Zeeland onder elkaar verdeeld hadden. Willem 
hield zich aanvankelijk goed aan de afspraken over Zeeland Bewestenschelde, 
waardoor de verhouding met Vlaanderen tot rust kwam. In de praktijk was er zelfs 
                                                                    
70 Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 47. De meeste auteurs noemen geen aanleiding of verklaring 
voor het verdrag van 14 okt. 1206. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 1, p. 157, dacht dat Willem en 
Lodewijk de strijd moe waren, naar een schikking verlangden en vrijwillig Filips om een scheidsrechter-
lijke uitspraak vroegen. Dat lijkt mij al te naïef. Wagenaar, Vaderlandsche historie, dl. 2, p. 324, verwarde 
de vrede van 1205 met die van 1206. 
71 Lenselink, Studies over het Zeeuwse en het Leidse burggraafschap, p. 6, noot 38. 
72 Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 49. 
73 Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 281, 282. 
74 Idem, nr. 284. Baerten, Het graafschap Loon, p. 78-79. 
75 Willem deed in 1213 hetzelfde om zijn positie te herwinnen. Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 291, 292, 319, 320. 
Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 50, 53-54. Baerten, Het graafschap Loon, p. 79-80. 
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sprake van een soort gemeenschappelijk bestuur, meer dan volgens de eisen van 
1167. De Vlaamse graaf liet zich bij gelegenheid ad hoc vertegenwoordigen door 
een baljuw, soms wellicht de burggraaf van Brugge. Rechten van Vlaanderen op 
Zeeland Beoostenschelde heeft Willem nooit meer erkend; Vlaamse bestuursdaden 
in dat gebied zijn ook niet bekend.76 Het verpande Holland werd voor de bisschop 
van Utrecht een aantal jaren bestuurd door Aleid van Kleef, de weduwe van Dirk 
VII en moeder van Ada. Lodewijk zou er niet meer in slagen plaatselijke, regionale 
of koninklijke erkenning voor zijn graafschap te verkrijgen. Willem kon zich, zon-
der al te veel aandacht voor de verdere uitvoering van het verdrag en de mogelijke 
sancties, handhaven in Zeeland Bewestenschelde en Schouwen. Vandaaruit werkte 
hij aan zijn terugkeer in de noordelijke gebieden. Hij zorgde ervoor de steun van de 
Hollandse en Zeeuwse edelen, de plaatselijke heren en de opkomende steden te 
behouden of te verwerven. Vooral ook maakte hij op het juiste moment de juiste 
keuzes bij twisten van machtige buren en rivaliserende Rooms-Koningen. Bij de 
benoeming eind 1212 van de Utrechtse bisschop Otto van Gelre, een aanhanger 
van koning Frederik II 'van Hofenstaufen' (1194-1250), kon Willem zijn erkenning 
als graaf van Holland terugwinnen. Holland bleef daarbij nog een Utrechts leen. 
Nauwelijks drie weken later, in januari 1213, was hij tot de andere koningsfactie 
bekeerd. In Nijmegen ontving hij de rijkslenen die zijn vader en grootvader beze-
ten hadden zelf als direct leen uit de hand van koning Otto IV 'van Brunswijk' 
(1175-1218).77 Als onderdeel van de overeenkomst en in ruil voor een jaargeld 
van vierhonderd mark zilver werd Willem in maart van dat jaar ook vazal van de 
Engelse koning Jan 'zonder Land', wiens steun belangrijk was voor koning Otto.78 

3.5 Gravin Johanna van Vlaanderen handhaaft de Vlaamse 
leenhoogheid 

Willem verbond zich in 1213 met de opvolgers van Boudewijn IX, diens oudste 
dochter Johanna van Vlaanderen en Henegouwen (ca. 1195-1244) en haar man 
Ferdinand 'van Portugal'. De Vlaamse graven werden belaagd door hun leenheer, de 
Franse koning Filips 'August'. Na een snelle opmars van Filips waren ze uitgeweken 
naar Walcheren.79 Mogelijk stelden ze Willem in ruil voor zijn steun een verbetering 
van zijn positie in Zeeland in het vooruitzicht. Ook Rooms-Koning Otto, de Engelse 
koning Jan en hertog Hendrik van Brabant kwamen, elk om zijn eigen redenen, de 
                                                                    
76 Lenselink, Studies over het Zeeuwse en het Leidse burggraafschap, p. 11-14. Sattler, Die flandrisch-
holländischen Verwicklungen, p. 14-15. 
77 Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 50-54. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 1, p. 158. Van Eickels, 
"Die Grafen von Holland und das Reich im 12. und 13. Jh.", p. 80. 
78 Het maakte deel uit van de afbrokkeling van het gezag van de Rooms-Duitse koningen in het westen 
van het Rijk in de 13e eeuw. Koch, OBHZ, dl.1, nr. 320, 13 maart 1213. Oppermann, "Holland onder de 
regeering van graaf Floris V", p. 552. 
79 Wagenaar, Vaderlandsche historie, dl. 2, p. 336, 353, vermeldde, afgaand op oudere bronnen, dat 
Willem mogelijk bij die gelegenheid de overeenkomst van 1167 bevestigde. Dit is al te onwaarschijnlijk 
omdat Vlaanderen sterk verzwakt was en Hollandse hulp juist nodig had. Het betreft waarschijnlijk een 
foute datering van Willems bevestiging van 14 okt. 1206. 
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Vlamingen te hulp. Ondanks hun meerderheid werden ze in de slag bij Bouvines op 
27 juni 1214 vernietigend verslagen. De Franse koning bond Vlaanderen met de 
uiteindelijke vrede van Melun (1226) nauwer aan zijn troon en hield Ferdinand tot 
1227 gevangen. Willem paste zich aan de nieuwe krachtsverhoudingen aan en zocht 
toenadering tot Rooms-tegenkoning Frederik II (1194-1250). Een nieuw oorlogs-
avontuur bracht hem in conflict met de kerkleiding, zodat Lodewijk van Loon in 
1216 zelfs weer even kon hopen op terugkeer naar Holland-Zeeland. Door van 1217 
tot 1220 te strijden in de Vijfde Kruistocht – ook aan de derde had hij al meegedaan 
– kon Willem zich in de ogen van de paus zuiveren.80 Voor hij zich in mei 1217 voor 
de grote reis inscheepte, regelde Willem zo goed mogelijk zijn Zeeuwse zaken. Hij 
sloot met Johanna een 'bestand' voor drie jaar en gaf samen met haar een keur aan 
de stad Middelburg.81 Ze kondigden ook een nieuwe landskeur voor Zeeland aan, 
maar het is niet met zekerheid bekend of die nog tijdig werd goedgekeurd.82 Willem 
had zich in 1214 al verzekerd van goede betrekkingen met de Brabantse hertog 
door zijn zoon Floris met diens vierde dochter te verloven.83 Na zijn terugkeer en de 
afloop van het 'bestand' in 1220 kon Willem weer gaan werken aan de bevrijding 
van de Vlaamse leenband. Graaf Ferdinand verbleef in Franse gevangenschap en 
gravin Johanna moest ten laste van het ontwrichte graafschap een immens losgeld 
bijeenbrengen. Door zijn nieuwe koers fungeerde Vlaanderen minder als brug tus-
sen het Duitse Rijk en Frankrijk. Nadat Rooms-Koning Frederik definitief volgens 
alle regels gewijd en gekroond was, moest de gravin hem binnen 'jaar en dag' leen-
hulde betuigen.84 Ze liet het na. Dat was onvoorzichtig, speciaal vanwege haar eer-
dere verbond met de andere koning Otto. 

Op de rijksdag van april 1220 in Frankfort kon Willem, waarschijnlijk met Bra-
bantse steun, aanvoeren dat de Vlaamse graven geen betrouwbare rijksvazallen 
waren. Frederik had de steun van alle aanwezige vorsten nodig om zijn pas negen-
jarige zoon Hendrik als zijn toekomstige opvolger te laten benoemen. Het is niet 
duidelijk wat er toen precies is afgesproken. Blijkbaar vielen al de rijkslenen van 
Johanna terug aan de koning.85 Daarvan werd ten minste Zeeland Bewestenschelde 
rechtstreeks aan Willem in leen gegeven. Het besluit kon waarschijnlijk niet zon-
der oorlog worden uitgevoerd. Johanna heeft heftig geprotesteerd, zich veront-
schuldigd, haar situatie uitgelegd en beloften gedaan. Ze kreeg de steun van paus 
Honorius III, die mogelijk haar zaak bij Frederik bepleitte. Al na een aantal maan-
den herstelde deze Johanna in haar oude rechten. Ook zijn zoon en medekoning 
Hendrik ('VII', 1211-1242) vernietigde in 1221 de eerdere beslissing. De aartsbis-
schoppen van Keulen en Trier en de rijksdrost, zijn voogden en opvoeders die de 

                                                                    
80 Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 54-56. 
81 Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 377, 386. Kruisheer, Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren, 
p. 64-67. 
82 Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 388. De tekst is niet overgeleverd. 
83 De eerste vrouw van Willem I, Aleid van Gelre, was gestorven. Hun zoon Floris zou hem opvolgen. 
84 Over de termijn 'jaar en dag' en varianten: Van Erp-Jacobs, Een kwestie van tijd, p. 18-25. 
85 Henegouwen behoorde ook tot het Duitse Rijk maar was officieel een leen van de bisschop van Luik. 
De Rooms-Koning kon het dus niet zonder meer terugnemen. Andere (achter)lenen van het Rijk, als 
Namen, in dit verband minder belangrijk, blijven hier buiten beschouwing. 
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vernietiging hadden aanbevolen, bevestigden deze elk in een eigen oorkonde.86 
Frederik en Hendrik voerden als reden voor hun besluit aan dat onvoldoende re-
kening was gehouden met de moeilijke situatie van de gravin. Hendrik voegde 
daaraan toe dat Willem zich niet aan de afspraak had gehouden die bij de belening 
was gemaakt. Hij waarschuwde hem zich er verder niet tegen te verzetten, op 
straffe van verlies van al zijn lenen.87 Welke afspraak werd bedoeld, is niet bekend. 
Misschien had Willem beloofd af te zien van zijn voorgenomen huwelijk met de 
jonge mooie 'keizerin' Maria, dochter van de Brabantse hertog en weduwe van 
tegenkoning Otto IV. Dat huwelijk werd vlak na de rijksdag van 1220 gesloten. Het 
standsverschil werd door sommigen (te) groot geacht. In de jaren na 1204 was er 
vergeefs onderhandeld over een verloving tussen Maria en Frederik, toen nog 
kindkoning van Sicilië.88 Frederik en zijn raadgevers kunnen bevreesd zijn geweest 
voor een al te sterk Brabants-Hollands machtsblok, met twijfelachtige loyaliteit. 
Naast de bovengenoemde redenen kan ook de toegenomen invloed van de Keulse 
aartsbisschop Engelbert een rol gepeeld hebben bij het besluit Johanna in al haar 
rijkslenen te herstellen. Deze vorst met belangen in de Rijnhandel zal een scherp 
oog gehad hebben voor het evenwicht in de delta, waar Frankrijk en Holland mach-
tiger dreigden te worden ten koste van Engeland en Vlaanderen.89 Graaf Willem I 
stierf twee jaar later in 1222. 

Floris IV (1210-1234) volgde Willem op, aanvankelijk onder voogdij van zijn ach-
terneef graaf Boudewijn I van Bentheim. Johanna van Vlaanderen vond het nodig 
dat hij de afspraken van zijn vader over Zeeland bevestigde. De oorkonde ging 
verloren, maar een bekrachtiging ervan uit 1226 door zijn voogd Boudewijn en 
enkele Hollandse en Zeeuwse edelen verwijst ernaar. Hierin is sprake van gemeen-
schappelijk bezit van Zeeland (Bewestenschelde), waarmee waarschijnlijk niets 
anders dan het regiem van 1167 werd bedoeld.90 Johanna vroeg die bevestiging 
mede omdat de omgeving van de Hollandse graaf al te zelfstandig optrad. Westka-
pelle en Domburg kregen in 1223 in naam van Floris en zonder haar instemming 

                                                                    
86 De tekst van de rijksdag van 1220 is niet bekend. Uit de intrekkingsbesluiten zou men kunnen begrij-
pen dat heel Rijks-Vlaanderen aan Willem in leen gegeven werd. Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 407 (juni-nov. 
1220), 414 (6 mei 1221). Diestelkamp, UDKH, dl. 2, nr. 130, 143. De bevestigingen van het intrekkings-
besluit spreken van het gebied dat Willem eerst van de Vlaamse graaf en daarna rechtstreeks van de 
koning in leen had. Daaruit kan men afleiden dat Willem in 1220 alleen Zeeland Bewestenschelde kreeg, 
wat ook aannemelijker is. Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 415-417. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 1, p. 159-
160. Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 57. 
87 '… et quia dictus comes Willelmus non tenuit que concessit, quando sentencia data fuit pro eo. … 
Precipimus etiam prefato comiti Willelmo sub periculo omnium bonorum que tenet de imperio, quod 
nullo modo contra hoc factum nostrum venire presumat.' Koch, OBHZ, dl. 1, nr. 414. De literatuur geeft 
geen informatie of ideeën over een afspraak. 
88 Winkelmann, Kaiser Friedrich II., dl. 1, p. 39, 398-399. Van Cleve, The Emperor Frederick II of Hohen-
staufen: Immutator Mundi, p. 52-53. 
89 Thorau, König Heinrich (VII.), das Reich und die Territorien, p. 123-126 (fouten in Zeeuwse en Vlaamse 
aardrijkskunde). 
90 '… terra Selandia quam communem tenere debent, …'. Kruisheer, OBHZ, dl. 2, nr. 459, 460. Sommige 
auteurs meenden dat met deze tekst de rechten van de graven van Vlaanderen in Zeeland uitgebreid 
werden. Bijv. Hintze, Das Königtum Wilhelms von Holland, p. 92. Er zijn daarvoor onvoldoende aanwij-
zingen. Lenselink, Studies over het Zeeuwse en het Leidse burggraafschap, p. 10-14. 
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een keur. Ook werden die plaatsen in strijd met het verdrag van 1167 versterkt.91 
De keuren werden door Johanna en haar opvolgers niet erkend. Ook met de finan-
ciële afspraken werd blijkbaar de hand gelicht. Begin 1227 keerde graaf Ferdinand 
terug van zijn twaalfjarige Franse gevangenschap. Hij stelde meteen orde op zaken 
door met Floris een dwingende regeling te treffen over de achterstallige verreke-
ning van schade. Daarnaast moest deze nog eens in een oorkonde de Vlaamse rech-
ten op Zeeland Bewestenschelde erkennen. Ten slotte vaardigden ze samen een 
nieuwe landkeur voor dat gebied uit. De tekst van die keur is er niet meer, maar we 
weten dat de afspraken van 1167 er de kern van uitmaakten.92 

Floris IV kwam in 1234 om bij een toernooi en liet een minderjarige zoon, Willem 
II (1227-1256), achter. Johanna erkende eigenmachtig Willems moeder Machteld 
van Brabant als ruwaard voor het bestuur in Zeeland Bewestenschelde. De andere 
familieleden troffen, zonder de rechtmatigheid van deze aanwijzing te bestrijden, 
met Machteld een schikking waarbij ze er tegen een vergoeding afstand van 
deed.93 Willems voogdij werd daarna voornamelijk waargenomen door zijn oom, 
Floris' broer Otto (na 1210-1249), die bisschop van Utrecht was. Hij kreeg te ma-
ken met een grensconflict aan de Heidensee toen Johanna in 1237 een opgewassen 
schor ten noordoosten van Wulpen aan het Onze-Lieve-Vrouwegasthuis van Rijsel 
schonk om ze te bedijken. De nieuwe opwas, die Koezand werd genoemd, lag aan 
de Zeeuwse kant van het dichtslibbende grenswater en bakenpunt van de Hei-
densee; de Hollandse gravenfamilie maakte er daarom aanspraak op. Blijkbaar 
erkende Johanna na verloop van tijd dat het eiland tot Zeeland Bewestenschelde 
behoorde, want in 1243 gaf de Hollandse graaf toestemming voor de schenking. 
Koezand werd pas daarna bedijkt en verdween uiteindelijk in 1570 weer in de 
golven.94 Op 16e-eeuwse kaarten, die aangeven dat Koezand aan Wulpen werd 
vastgedijkt, is de Heidensee nog slechts een kleine bijna verlande kreek. Ze vormde 
tot in de Tachtigjarige Oorlog een stukje grens tussen Zeeland en Vlaanderen. 

 

                                                                    
91 Meerman, Geschiedenis van graaf Willem van Holland, Roomsch koning, dl.1, p. 76. 
92 Kruisheer, OBHZ, dl. 2, nr. 470-473. Ook bij de erkenningsoorkonde van 1227 (nr. 471) is sprake van 
gemeenschappelijk bezit: '… iura sua que antecessores sui habuerunt in terra Zelandie communia cum 
antecessoribus meis, …' In nr. 472 wordt gesproken van schade en roof aan beide zijden ('… super 
dampnis et rapinis factis ex utraque parte …'); het gaf wellicht een schijn van wederkerigheid. Berten, 
"Histoire du lien féodal", dl. 1, p. 160-163 (met Franse vertaling van nr. 471). Kruisheer, Het ontstaan 
van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren, p. 67-69. 
93 Kruisheer, OBHZ, dl. 2, nr. 568. Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 79. 
94 Gottschalk, Historische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, dl. 1, 2e dr., p. 119-120, 124. 
Buntinx, "Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws-Vlaanderen", p. 149-155. Het naast Koezand lig-
gende eilandje Waterdunen, mogelijk op dezelfde manier ontstaan en in de 15e eeuw verzwolgen, werd 
blijkbaar niet als Zeeuws gebied erkend. 
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TWEEDE PERIODE:  De Rooms-Koningen Willem en Rudolf I en hun 
hofgerecht wijzen Zeeland Bewestenschelde als rechtstreeks rijksleen toe 
aan de graaf van Holland-Zeeland (1246 – 1290) 

3.6 De Zeeuwse 'machtsgreep' van graaf Willem II, Rooms-
Koning 

Na Johanna's dood in 1244 volgde haar zuster Margaretha (ca. 1202-1280) haar op 
als gravin van Vlaanderen en Henegouwen. In 1245 liet ze door een bode bij 
Rooms-Koning Frederik II leenhulde betuigen. Die beleende haar daarna met Rijks-
Vlaanderen, waaronder Zeeland Bewestenschelde.95 Margaretha's zonen uit haar 
eerste en haar tweede huwelijk, de Avesnes en de Dampierres, streden toen al 
enige jaren om de toekomstige opvolging.96 De partijen legden in januari 1246 hun 
geschil voor aan de Franse koning Lodewijk IX (1214-1270) en Odo de Château-
roux, kardinaal-bisschop van Tusculum en gezant van de paus. Deze moesten als 
scheidslieden een uitspraak doen. Hun oordeel zou, zo was de afspraak, niet wor-
den bepaald door uitleg van het huwelijks- of opvolgingsrecht, maar gebaseerd zijn 
op hun eigen opvatting van rechtvaardigheid en billijkheid.97 Opvallend was dat 
alle belangrijke steden en edelen van de zuidelijke delen van Rijks-Vlaanderen 
garant stonden voor de getrouwe uitvoering van het scheidsrechterlijk besluit, 
maar dat die van Zeeland Bewestenschelde geheel ontbraken. Waarschijnlijk hield 
dat verband met het feit dat Willem II terzelfder tijd in dat gebied steeds onafhan-
kelijker optrad. Begin 1246 noemde hij zich graaf van Holland en Zeeland en wei-
gerde hij nog leenhulde aan de Vlaamse gravin te betuigen. Ook verleende Willem 
op eigen gezag aan de Middelburgse abdij belastingvoordelen, die tot het gemeen-
schappelijk beheer behoorden.98 Daarmee begon de tweede episode in de strijd om 
Zeeland Bewestenschelde, waarin de Hollandse graven serieuze pogingen onder-
namen om langs de weg van het rijksrecht van de Vlaamse aanspraken op het ge-
bied af te komen. 

De scheidslieden wezen in hun uitspraak van juli 1246 de Dampierres de erfrech-
ten op heel Kroon-Vlaanderen en Rijks-Vlaanderen toe. De Avesnes moesten ge-

                                                                    
95 Böhmer, Regesta Imperii, reeks 5, dl. 1.1, Frederik II, juli 1245, nr. 3494. Berten, "Histoire du lien 
féodal", dl. 1, p. 163. Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 5. 
96 Het ging erom of Margaretha's huwelijk met de eerste echtgenoot, Burchard van Avesnes, die lagere 
wijdingen ontvangen had, rechtsgeldig was en of de oudste zoon uit dit huwelijk al dan niet haar wetti-
ge erfgenaam was. Franke, Beiträge zur Geschichte Johanns II von Hennegau-Holland, p. 2-3. 
97 Door de strijd om het Rooms-Koningschap, waarbij de paus en de Franse koning betrokken waren, 
was er in die tijd geen Rooms-Koning met voldoende gezag beschikbaar. De op het Duitse Rijk georiën-
teerde Avesnes waren daardoor onvermijdelijk in het nadeel, al had Lodewijk de roep van eerlijk en 
wijs man. Duvivier, La querelle des d'Avesnes & des Dampierre, dl. 1, p. 135-152, dl. 2, nr. 81-84.  Brosien, 
Der Streit um Reichsflandern, p. 5. Werveke, "Avesnes en Dampierre: Vlaanderens vrijheidsoorlog 1244-
1305", p. 306. 
98 Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 225. Hintze, Das Königtum Wilhelms von Holland, p. 94. 
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noegen nemen met het minder waardevolle Henegouwen en aanhorigheden.99 Jan I 
'van Avesnes' (1218-1257) nam kennis van de uitkomst, maar gaf na enige tijd aan 
zich niet bij zijn achterstelling neer te leggen. Hij trouwde in september van dat 
jaar strategisch met Aleid, zus van de Hollandse graaf, die een aanzienlijke bruids-
schat meekreeg.100 Aannemelijk is dat Jan met Willem de geheime afspraak maak-
te, hem de volle soevereiniteit en alle rechten in Zeeland Bewestenschelde te zul-
len overdragen. Jan 'van Avesnes' eiste daarna Rijks-Vlaanderen op, dat geen deel 
van Vlaanderen zou zijn. De Franse koning zou zich niet als scheidsrechter over 
een 'Duits' gebied mogen uitspreken.101 Daar was wel wat voor te zeggen, maar het 
was in strijd met het mandaat dat hij vooraf, zij het in een situatie van machteloos-
heid, had goedgekeurd. Omstreeks die tijd kreeg de pas negentienjarige Willem, 
geholpen door zijn oom Hendrik II van Brabant, als compromiskandidaat uitzicht 
op het Rooms-Koningschap.102 Al die omstandigheden boden hem kansen de 
Vlaamse leenheerschappij over Zeeland Bewestenschelde voorgoed kwijt te raken. 
Hij steunde Jan toen die in 1247 het Waasland binnenviel en Rupelmonde bezette, 
maar die kon zich er niet handhaven.103  

Nadat Willem in 1247 in een deel van het Rijk tot koning was gekozen, moest hij 
voorzichtig opereren om meer erkenning te verkrijgen en anderzijds geen aanhang 
te verliezen. Hij verbleef weinig meer in Holland-Zeeland en zijn middelen raakten 
uitgeput. In 1248 ondernam Margaretha actie tegen zijn onafhankelijk optreden en 
bedreigde het onverdedigde Zeeland. Willems broer Floris, later bekend als Floris 
'de Voogd' (ca. 1228-1258), verving hem daar als ruwaard. Toen een aantal 
Zeeuwse edelen de Vlaamse zijde koos en Floris werd gegijzeld, stemden hij en 
Willem om erger te voorkomen met bijna al haar eisen in. Ze bevestigden Margare-
tha's historische rechten en garandeerden haar aandeel in de opbrengsten van 
Zeeland Bewestenschelde. Door ook de (toekomstige) rechten van Margaretha's 
zoon Willem 'van Dampierre' op die eilanden te erkennen, stemden ze in met de 
regeling waarbij de Dampierres Rijks-Vlaanderen zouden erven.104 Op het punt 
van de leenhulde maakte Willem II een voorbehoud, omdat hij weliswaar als graaf 
Margaretha's achterleenman was, maar tegelijk als koning haar opperleenheer. Het 
zou ongepast zijn zich aan iemand te onderwerpen die voor hetzelfde gebied aan 

                                                                    
99 Duvivier, La querelle des d'Avesnes & des Dampierre, dl. 1, p. 152-160, dl. 2, nr. 97. Duvivier wees op 
het politieke belang dat de koning van Frankrijk had bij de onevenwichtige verdeling (verdeel en 
heers). 
100 Het versterkte het Hollands-Brabants-Henegouwse front tegen Vlaanderen. De bruidsschat hield ook 
het Schotse leen van Willem in. Duvivier, La querelle des d'Avesnes & des Dampierre, dl. 2, nr. 110. 
101 Duvivier, La querelle des d'Avesnes & des Dampierre, dl. 1, p. 165. Sattler, Die flandrisch-holländischen 
Verwicklungen, p. 20-29. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 225-226. Werveke, "Avesnes en Dam-
pierre", p. 307. 
102 Hintze, Das Königtum Wilhelms von Holland, p. 5-17. 
103 Idem, p. 94-95. 
104 Het betreft een aantal verdragen gesloten in de periode juli-sept. 1248. Kruisheer, OBHZ, dl. 2, nr. 
758, 761, 766, 777, 778. Heirbaut, Over heren, vazallen en graven, p. 116-118. Berten, "Histoire du lien 
féodal", dl. 2, p. 225-227. Sattler, Die flandrisch-holländischen Verwicklungen, p. 29-33. Hintze, Das 
Königtum Wilhelms von Holland, p. 95-99. Hintzes uitleg van het verdrag van 1226 is achterhaald (zie 
aldaar). 
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hem leenhulde verschuldigd was.105 De hulde werd uiteindelijk, bijzondere om-
standigheden daargelaten en zonder iets af te doen aan Margaretha's rechten, voor 
de duur van zijn koningschap uitgesteld. De gravin van Vlaanderen weigerde intus-
sen op haar beurt aan Rooms-Koning Willem leenhulde voor Rijks-Vlaanderen te 
betuigen. De Avesnes zagen geen mogelijkheden meer voor hun claim. Ze sloten 
eind 1248 en begin 1249 overeenkomsten met Margaretha waarbij ze de uitspraak 
van 1246 aanvaardden en tegen enige vergoeding formeel afstand deden van hun 
vermeende rechten op Vlaanderen en Rijks-Vlaanderen.106 

De Vlaams-Hollandse overeenkomsten van 1248 werden halfhartig en halfslachtig 
uitgevoerd, waardoor de spanning weer steeg. Willem raakte opnieuw in de pro-
blemen toen zich een nieuwe rivaal voor het koningschap aandiende en Floris in 
Vlaamse gevangenschap raakte. Door bemiddeling van de hertog van Brabant en 
een gezant van de paus, Pierre de Colmieu, kardinaal-bisschop van Albano, her-
openden Willem en Margaretha de onderhandelingen. Op 19 mei 1250 sloten ze in 
Brussel een verdrag dat de overeenkomsten van 1167 en 1248 bevestigde en ver-
der aan veel van Margaretha's eisen voldeed.107 Op aandringen van de bisschop en 
vanwege de slechte financiële toestand van de koning, schold ze de achterstallige 
betalingen voorwaardelijk kwijt. De oorkonde noemde een viertal klachten over de 
uitvoering van het akkoord van 1248, met de meningen van de partijen en de over-
eengekomen oplossing. Zo werd besloten aangespoelde goederen (strandvond) 
gelijk te verdelen. Hetzelfde gold voor de opbrengst van beden en andere inkom-
sten. De rechtspraak, de uitvoering van vonnissen en het uitdelen of kwijtschelden 
van boetes moesten door of namens beide graven gezamenlijk gebeuren. De stads-
keuren van Domburg en Westkapelle werden nietig verklaard. Alleen de vrijheden 
van Middelburg, die door beide graven gezamenlijk verleend waren, werden er-
kend. De mogelijkheid voor Willem om nog iets in zijn voordeel te veranderen 
werd verder ingeperkt door de belofte dat hij en zijn opvolgers nadrukkelijk afza-
gen van ieder recht of voorrecht in Zeeland Bewestenschelde, door wie dan ook te 
verlenen, dat afbreuk zou doen aan het bepaalde in het verdrag.108 Ook dit verdrag 
werd door Willem met tegenzin uitgevoerd, vooral toen de politieke en militaire 
situatie voor hem verbeterde. In het najaar van 1250 werden er in Bergen in Hene-
                                                                    
105 Willems voorbehoud was niet ongebruikelijk of buitensporig. De Rooms-Duitse koningen betuigden 
nooit leenhulde aan een vazal, geestelijk of wereldlijk, voor een achterleen. Ook de Franse koningen 
deden dat niet; ze betaalden een vergoeding of stuurden een vervanger, wat de rechten van die vazal 
niet aantastte. Willem was de eerste koning die van het principe moest afwijken; aan de praktijk kon hij 
zich onttrekken. Kienast, Die deutschen Fürsten im Dienste der Westmächte bis zum Tode Philipps des 
Schönen von Frankreich, dl. 2, p. 129, voetnoot 1, en Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit (900-
1270), dl. 3, p. 627 en Anhang XVII, p. 729-732. 
106 Duvivier, La querelle des d'Avesnes & des Dampierre, dl. 1, p. 171-182, dl. 2, nr. 122, 125. Hintze, Das 
Königtum Wilhelms von Holland, p. 99. Werveke, "Avesnes en Dampierre", p. 308. 
107 Kruisheer, OBHZ, dl. 2, nr. 849/850-853. Meerman, Geschiedenis van graaf Willem van Holland, Room-
sch koning, dl. 1, p. 381-393. Sattler, Die flandrisch-holländischen Verwicklungen, p. 36-41. Hintze, Das 
Königtum Wilhelms von Holland, p. 102-105. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 227-228. Lense-
link, Studies over het Zeeuwse en het Leidse burggraafschap, p. 9. 
108 '…renunciantes expresse omni iuri, omni carte, omni privilegio a quocumque dato vel dando, quod 
nobis vel heredibus nostris competit vel in futurum competere posset in predicta terra Zelandie contra 
predicta et quodlibet predictorum in hac pace contentorum.' 
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gouwen verdere onderhandelingen gevoerd, met onbekend resultaat, terwijl de 
spanningen aanhielden.109 Om een nieuwe oorlog te vermijden, kwamen de partij-
en daarna in juni 1252 op uitnodiging van de hertog van Brabant in Antwerpen 
bijeen. Optekeningen daarvan geven een goed beeld van de strijdpunten bij het 
gemeenschappelijk bestuur, die in wezen dezelfde bleven.110 Ze werden het niet 
eens. De machtsdeling was voor beide partijen, elk bedacht op zijn eigen aanzien 
en inkomsten, een kwelling. De Vlaamse graaf had in theorie de meeste macht in 
Zeeland Bewestenschelde, maar liep steeds achter de feiten aan. De Hollandse 
graaf had er de grootste invloed op het dagelijks bestuur, maar strikt juridisch was 
zijn bewegingsruimte gering. 

Bij de daaropvolgende rijksdag van Frankfort op 11 juli 1252 voelde Willem zich 
sterk genoeg om zijn zaak te forceren. Het proces werd nu veel grondiger en for-
meler gevoerd dan ten tijde van de mislukte ontheffing van gravin Johanna in 1220 
op aanstichten van Willem I. Een hofgerecht van de aartsbisschop van Keulen en de 
bisschoppen van Würzburg en Straatsburg bevestigde met instemming van de 
overige rijksvorsten en -groten stap voor stap de toepasselijke rechtsregels. Een 
nieuwe Rooms-Koning kon, nadat hij volgens alle vereisten was ingewijd en ge-
kroond, over al de landen, steden en goederen van het Rijk beschikken. De vazallen 
moesten hem daarna binnen jaar en dag om bevestiging van hun belening ver-
zoeken. Wanneer de koning een leenman nadrukkelijk opriep voor leenhulde dan 
diende die hulde binnen zes weken en drie dagen betuigd te worden. Bij verzuim in 
het ene of het andere geval kon de koning vrij over het betreffende leen beschik-
ken, het voor zichzelf houden of een ander ermee belenen. Vervolgens stelden de 
rechters vast dat Margaretha ondanks oproep en aanmaning van de koning de 
leenhulde halsstarrig, zelfs na verloop van een jaar en dag, had nagelaten. De ko-
ning kon daarom vrij beschikken over al de rijkslenen van de gravin. Na het aanho-
ren van deze oordelen gaf koning Willem de Landen van Aalst en Waas, Overschel-
de (terra iuxta Scaldam) en de Vier Ambachten, alle met toebehoren, aan Jan I 'van 
Avesnes' in leen.111 Veel latere historici, zowel van de oude als de jongste tijd, 
meenden dat ook Zeeland Bewestenschelde aan de Avesnes werd overgedragen. 
Soms verwarden ze het daarbij met Overschelde.112 Zeeland Bewestenschelde 
werd in oorkonden van die tijd gewoonlijk met terra Zelandie of insulas Zelandie 
(inter Scaldam et Hedinezie) aangeduid. Niets in de tekst van de oorkonde of in de 
latere gebeurtenissen wijst op een overdracht van dit gebied aan de Avesnes. Wil-
lem zou er ook weinig mee opgeschoten zijn. Het verviel aan de koning, waardoor 

                                                                    
109 Hintze, Das Königtum Wilhelms von Holland, p. 105-108. 
110 Kruisheer, OBHZ, dl. 2, nr. 849/850, bijlage 1-3. Sattler, Die flandrisch-holländischen Verwicklungen, p. 
42-48. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 228-229. 
111 Kluit, HCHZ, dl. 2, nr. 189, 190. Diestelkamp, UDKH, dl. 2, nr. 502, 503 (met schrijffout: adiudica-
ta/zuerkannt moet zijn abiudicatae/aberkannt), 505. De oorkonden staan niet in het OBHZ. Meerman, 
Geschiedenis van graaf Willem van Holland, Roomsch koning, dl. 2, p. 83-92. Henegouwen, het andere 
graafschap van Margaretha in het Duitse Rijk, kon Willem niet overdragen omdat ze het officieel in 
achterleen had van de bisschop van Luik. 
112 Bijv. Kluit (dl. 2, p. 628-629), Meerman (p. 90-91), Sattler (p. 49-50), De Graaf (p. 159), Roth (p. 43-
44). 
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Willems achterleen een onmiddellijk rijksleen werd en onderdeel van het graaf-
schap Holland-Zeeland.113 De 'onschuldige' achterleenman mocht niet lijden onder 
de fouten van de leenman/vrouwe.114 Willem gaf Margaretha nog een kans om 
tegen het vonnis in beroep te gaan. Hij liet haar via de bisschop van Kamerijk we-
ten dat als ze zich beklagen wilde en daarvoor naar het hof zou komen, hij bereid 
was haar volle gerechtigheid ten deel te laten vallen.115 De rechtsgeleerde paus 
Innocentius IV (1195-1254), met wie Willem goede betrekkingen onderhield, 
volgde hem in zijn beleid en bevestigde zijn beslissingen.116 

De Avesnes slaagden er, door gebrek aan steun in de betrokken gebieden, niet in 
hun deel van Rijks-Vlaanderen ('Rijks-Vlaanderen', zie voetnoot) over te nemen.117 
Zeeland Bewestenschelde leek echter voor Margaretha verloren. Voor haar eer zag 
ze weinig andere mogelijkheden dan de oorlog. Ze nam voor de vorm deel aan 
onderhandelingen met Willem, die op uitnodiging van de Brabantse hertog in Ant-
werpen plaatsvonden.118 Terwijl die nog bezig waren, stak op 4 juli 1253 een grote 
Vlaams-Franse vloot onder bevel van haar zonen Gwijde (ca. 1226-1305) en Jan 
'van Dampierre' over naar Westkapelle op Walcheren.119 Willems broer Floris was 
met een sterk leger tijdig aanwezig, ving de aanvallers bij het ontschepen op en 
richtte een ware slachting onder hen aan. De Dampierres en veel ridders werden 
gevangen afgevoerd, de andere overlevenden uitgeschud en uitgekleed terugge-
stuurd.120 Willem, eindelijk bevrijd van zijn Zeeuwse probleem, stond daarna niet 
meer open voor onderhandelingen; hij had de vernedering van zijn voorvader 
Floris III uit 1167 goedgemaakt. Margaretha wendde zich al in 1253 om hulp tot 
Karel van Anjou, broer van de Franse koning, en tot de paus. Karel veroverde He-
negouwen op de Avesnes, maar verloor het weer grotendeels na ingrijpen van 
Willem. Paus Innocentius IV wees een nieuwe onderzoeker en bemiddelaar aan, 

                                                                    
113 Oppermann, Untersuchungen, dl. 2, p. 92. Hintze, Das Königtum Wilhelms von Holland, p. 116. 
114 Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 229-230, 256. Vanderkindere, La formation territoriale des 
principautés belges au Moyen Age, dl. 1, p. 210-211, 221-226. Zie over Overschelde ook Koch, "Gren-
zverhältnisse an der Niederschelde", p. 187-192. 
115 Diestelkamp, UDKH, dl. 2, nr. 504. 
116 Hij bevestigde het verdrag van 19 mei 1250 met de opschorting van Willems leenhulde aan Margare-
tha, de uitspraak over de verplichte leenhulde aan de koning en de vervallenverklaring van Margaretha. 
Wie zich niet aan zijn aanwijzingen hield, kon op de kerkelijke ban en bestuurlijke schorsing rekenen, 
als hij of zij geen zijweg vond. 
117 N.B. In dit hoofdstuk is met Rijks-Vlaanderen steeds het rijksgebied mét Zeeland Bewestenschelde 
bedoeld, en met 'Rijks-Vlaanderen' (tussen aanhalingstekens) het rijksgebied zónder Zeeland Be-
westenschelde. 
118 Kruisheer, OBHZ, dl. 2, nr. 968-972. 
119 Margeretha's oudste zoon Willem was in 1251 kinderloos overleden. De keuze voor Westkapelle als 
landingsplaats was om meerdere redenen niet gelukkig. De duinen boden de verdedigers goede dek-
king. Ook waren de inwoners van Westkapelle en Domburg de inperking van hun vrijheden door de 
Vlaamse graven nog niet vergeten. 
120 Willem, die nog in Antwerpen was, kon zich pas aan het eind van de veldslag bij zijn leger voegen. 
Van Jan 'van Avesnes' (sommige auteurs zagen hem ten onrechte als de nieuwe rijksleenman van 
Zeeland Bewestenschelde) was geen sprake. Meerman, Geschiedenis van graaf Willem van Holland, 
Roomsch koning, dl. 2, p. 119-135. Sattler, Die flandrisch-holländischen Verwicklungen, p. 51-52. Berten, 
"Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 228-230. De Graaf, Oorlog om Holland, p. 159-160, 168-174. Roth, Ene 
stille waerheyt, p. 45-56, bekeek het uit Vlaams gezichtspunt. 
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maar stierf eind 1254. In 1255 schreef Margaretha een brief om hulp aan Lodewijk 
IX van Frankrijk, die net terug was van een kruistocht.121 Ze klaagde vooral over 
het feit dat Willem zijn ceremoniële, bestuurlijke en financiële verplichtingen in 
Zeeland tegenover haar niet nakwam. Het zou voorts tegen recht en rede zijn dat 
Willem het Land van Aalst, de Vier Ambachten en Geraardsbergen, dit laatste haar 
vrij erfgoed (allodium, geen leen), aan de Avesnes in leen had gegeven. Ook had 
Willem hen het Waasland gegeven, dat ze een leen van de Franse kroon noemde.122 
Het moet een tactische zet zijn geweest om de Franse koning voor haar ('Duitse') 
probleem te interesseren. Bewijzen van Franse soevereiniteit over dit gebied ont-
breken; van het tegendeel zijn die er wel.123 De brief bevatte geen wezenlijke 
nieuwe gezichtspunten over de juridische status van Rijks-Vlaanderen. Margaretha 
betwistte niet de leenhorigheid aan het Rijk van Zeeland Bewestenschelde en het 
overige Rijks-Vlaanderen, afgezien van Waas en Geraardsbergen. De Vlaamse gra-
ven, ook Johanna en Margaretha, hadden in rustiger tijden de Rooms-Koning 
steeds leenhulde betuigd voor heel Rijks-Vlaanderen; in 1260 en daarna zouden 
Margaretha en haar opvolgers dat zonder problemen weer doen.124 Ze sprak niet 
over haar eigen plichten als leenvrouwe van het Rooms-Duitse Rijk en over de 
reden waarom ze van haar lenen vervallen was verklaard. Impliciet gaf ze wel aan 
dat Willems houding het haar onmogelijk had gemaakt hem leenhulde voor Rijks-
Vlaanderen te betuigen. Ze kon man en functie niet scheiden. Het was een erekwes-
tie en een emotionele patstelling. De bemiddeling van Lodewijk leidde vooreerst 
alleen tot een wapenstilstand, die enkele malen werd verlengd. Margaretha was 
niet bereid Zeeland Bewestenschelde onvoorwaardelijk aan Willem af te staan en 
de rest van Rijks-Vlaanderen aan de Avesnes te laten. Ook kon of wilde ze niet het 
gevraagde hoge losgeld voor haar zonen, de Dampierres, betalen.125 De tegenstel-
lingen veroorzaakten ernstig nadeel voor de handel.  

                                                                    
121 Het ontwerp ervan is bewaard gebleven. Kruisheer, OBHZ, dl. 2, nr. 849/850, bijlage 5. 
122 'Apriés, sire, tout cist tort devant dit ne souffisent pas au roi d'Alemaigne, ains a doné a Jehan 
d'Avesnes ma terre, contre droit et contre raison, Alost, les Quatre Mestiers et Gheraumont ki est mes 
allues, et Waise ke je tieng de vos, …' [Voorts, sire, al het voornoemde onrecht is nog niet genoeg voor 
de koning van Duitsland. Zo heeft hij Jan van Avesnes mijn land gegeven, tegen recht en rede, het Land 
van Aalst, de Vier Ambachten en Geraardsbergen dat mijn vrij erfgoed is, en het Waasland dat ik van u 
in leen houd, …] In dezelfde tijd verklaarde Margaretha vaker dat ze het Waasland van Frankrijk in leen 
had (zie kopnoot van bovengenoemde bijlage 5 en Sattler, p. 55). Dat ze nooit Zeeland Bewestenschelde 
bij de nieuwe lenen van Jan van Avesnes noemde, is een verder bewijs dat Willem het voor zichzelf 
hield. Van een vrij erfgoed was toentertijd waarschijnlijk alleen sprake bij Geraardsbergen en het kleine 
Bornhem. Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 9-10. Vanderkindere, La formation territoriale des 
principautés belges au Moyen Age, dl. 1, p. 227. 
123 Johanna had nog in 1236 tegenover de aartsbisschop van Reims verklaard dat Overschelde (en daar-
mee het Waasland) een Rooms-Duits leen was. Ook oudere documenten, vanaf de 12e eeuw, wezen dat 
uit. Koch, "Grenzverhältnisse an der Niederschelde", p. 187-192, speciaal 192. Zie ook hiervoor par. 2.8. 
124 Sattler, Die flandrisch-holländischen Verwicklungen, p. 77-78. 
125 Meerman, Geschiedenis van graaf Willem van Holland, Roomsch koning, dl. 2, p. 131-213, 256-258. 
Sattler, Die flandrisch-holländischen Verwicklungen, p. 53-63. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 
231. 
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3.7 Verzoening met Vlaanderen onder graaf Floris V en zijn 
voogden 

Op 28 januari 1256 viel Willem bij een overmoedige actie in West-Friesland in 
handen van ontevreden boeren en werd vermoord. Zijn dood veranderde de 
machtsverhoudingen in de wijde regio ingrijpend. Hij liet een tweejarige zoon na, 
Floris V (1254-1296), die onder het toezicht kwam van zijn oom Floris 'de Voogd'. 
Deze stond onder grote druk van de bevolking en de buurlanden, vooral Frankrijk, 
Brabant en Gelre, om vrede te sluiten met Vlaanderen. 'De Voogd' kwam eerst een 
nieuwe wapenstilstand overeen, waarbij hij instemde met bemiddeling door Lo-
dewijk van Frankrijk. Op 24 september 1256 bereikte deze in Péronne een voorbe-
reidend akkoord. Als gevolg daarvan werden Gwijde en Jan 'van Dampierre', na 
betaling van een losgeld, in vrijheid gesteld. Dit gebeurde in de marge van de Fran-
se arbitrage tussen de Avesnes en de Dampierres ('Dit de Péronne'), waarbij heel 
Rijks-Vlaanderen met Zeeland Bewestenschelde opnieuw aan de Dampierres werd 
toegewezen. Na verdere bemiddeling door hertog Hendrik III van Brabant sloot 
Floris, mede namens zijn onmondige neef, op 13 oktober van dat jaar in Brussel 
vrede met Margaretha.126 Dit verdrag was nogal ingewikkeld, om ieders eer te 
waarborgen en omdat nieuwe huwelijksbanden de belangen moesten verknopen. 
'De Voogd' deed een grote toegeving door in te stemmen met Vlaamse soevereini-
teit over Zeeland Bewestenschelde.127 Hij en zijn neef ontvingen dit gewest, na het 
bewijzen van de gepaste leenhulde, onder nieuwe voorwaarden van Margaretha in 
leen. Floris V volgde zijn vader op in de oorspronkelijke beperkte Hollandse rech-
ten in dat gebied. Floris 'de Voogd' kreeg er, onder voorwaarde dat hij te zijner tijd 
zou trouwen met Gwijdes oudste dochter, het vroegere Vlaamse deel van de be-
stuursrechten en inkomsten. Voorlopig zou hij ook voor zijn neefje optreden. Wan-
neer het huwelijk van 'de Voogd' kinderloos zou blijven, zou de jonge Floris, om 
het aandeel van zijn oom te kunnen erven, moeten trouwen met een andere doch-
ter van Gwijde. In dat geval zou hij heel Zeeland Bewestenschelde zonder beper-
kingen als vrij leen van de Vlaamse graaf ontvangen. Mochten er ook uit dit huwe-
lijk geen kinderen voortkomen dan zou Machteld, de zus van Floris V, moeten 
trouwen met een van Gwijdes zonen, met dezelfde rechten. Om in alle mogelijkhe-
den te voorzien, werd nog bepaald dat bij kinderloosheid van dat huwelijk de dan 
voor wettig erkende graaf van Holland tegen betaling van tienduizend mark met 
Zeeland Bewestenschelde zou worden beleend. 

Bij de vrede van 1256 werd tevens vastgelegd dat partijen zich zouden houden aan 
de uitspraak van de hertog van Brabant, die bemiddeld had in de tolkwestie. Dat 
                                                                    
126 Kruisheer, OBHZ, dl. 3, nr. 1107/1108, 1109. Saint-Genois, Monumens anciens, dl. 1.2, p. 583-584. 
Sattler, Die flandrisch-holländischen Verwicklungen, p. 66-67, 72-73. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 
2, p. 232. Werveke, "Avesnes en Dampierre", p. 310. Hugenholtz, Floris V, p. 23-26. 
127 Als Zeeland Bewestenschelde in 1252 door Willem aan de Avesnes gegeven zou zijn, wat veel histo-
rici dachten, dan hadden zijn erfgenamen niet zo eenvoudig over het gebied kunnen beschikken. Marga-
retha kreeg ook niet mede de soevereiniteit over Zeeland Beoostenschelde, zoals enkele oude schrijvers 
op basis van de onvolledige verdragstekst meenden te kunnen lezen en later door anderen overgeno-
men werd. 
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hield in dat de tollen die tot dan toe door de Hollanders van de Vlamingen gevor-
derd werden, ook verder konden worden geheven. De Vlaamse tolvrijheid uit het 
verdrag van 1167, in 1195 al van rijkswege opgeheven, was daarmee definitief 
afgeschaft. De Vlaamse handelaren die in Holland of Zeeland voor schulden werden 
aangeklaagd, behielden een zekere bescherming tegen onterecht oponthoud. 
Nieuw was dat hun rechtszaak ter plaatse moest worden afgehandeld en niet meer, 
zoals na 1167, in Vlaanderen. Werden Vlaamse kooplieden in Holland of Zeeland 
beroofd, dan waren de plaatselijke bewoners, hun heer en uiteindelijk de graaf 
verantwoordelijk voor de schadevergoeding. Dat volgde nog wel de regeling van 
1167.128 Dat bij de economische bepalingen geen wederkerigheid werd ingevoerd, 
is er een aanwijzing voor dat de Vlamingen de handel in de Delta overheersten. 

Het verdrag werd – een 'democratische' nieuwigheid – niet alleen bevestigd en 
verzekerd door de Vlaamse en Henegouwse edelen, maar ook door de steden 
Brugge, Gent, Ieper, Rijsel, Dowaai (Douai) en Valencijn.129 Strategisch leek het 
vooral bedoeld om Zeeland Bewestenschelde blijvend aan Vlaanderen te binden en 
de Avesnes uit te sluiten van opvolging in Holland-Zeeland. Floris 'de Voogd' kreeg 
uitzicht op een eigen graafschap onder Vlaamse bescherming. 'De Voogd' gaf 
Zeeland Bewestenschelde nog in 1256 een nieuwe bijgewerkte keur, voor het eerst 
zonder inmenging van de Vlaamse graaf.130 Met de dood van koning Willem was 
voor de Avesnes hun belangrijkste steunpilaar weggevallen. Een jaar later op 22 
november 1257 sloten ook Jan I en Boudewijn 'van Avesnes' vrede met Margaretha 
door opnieuw akkoord te gaan met de scheidrechterlijke uitspraak van 1246.131 In 
ruil voor het uitzicht op het vreedzaam bezit van Henegouwen en enkele grensge-
bieden deden ze afstand van hun rechten op het 'Rijks-Vlaanderen' dat Willem hun 
had toebedeeld. 

De vredesbepalingen werden al snel beproefd. Floris 'de Voogd' kwam in maart 
1258 om bij een steekspel, voordat hij getrouwd was met Gwijdes oudste dochter. 
De jonge Floris V erfde nu ook het aandeel van zijn oom in Zeeland Bewestenschel-
de, als leenman van Margaretha. Het gedeeld bestuur was nu voorgoed voorbij. Bij 
de familiestrijd om de voogdij won voorlopig zijn tante Aleid, zus van Willem II en 
sinds eind 1257 weduwe van Jan I 'van Avesnes'. Tot 1263 kon zij zich in die mach-
tige positie handhaven. Ondanks alle voorzorgen van de Dampierres versterkte dit 
de band tussen Holland-Zeeland en de Avesnes. Deze laatsten hadden in 
1256/1257, net als Floris 'de Voogd', de verkiezing van de nieuwe Rooms-Koning 
Richard 'van Cornwall' (1209-1272) gesteund.132 Het was geen vaste verzekering, 

                                                                    
128 Meerman, Geschiedenis van graaf Willem van Holland, Roomsch koning, dl. 2, p. 258-260, geeft de 
bepaling over de beroving niet goed weer, draait de rollen om. 
129 Saint-Genois, Monumens anciens, dl. 1.2, p. 585. 
130 Kruisheer, Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren, p. 69-72. 
131 Warnkönig, Histoire de la Flandre, dl.1, bijlage 23, p. 370-384. Sattler, Die flandrisch-holländischen 
Verwicklungen, p. 75-77. Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 8. Franke, Johann II von Hennegau-
Holland, p. 5. 
132 Jan I 'van Avesnes' vervulde een sleutelrol bij Richards verkiezing en zou tot diens hofmaarschalk 
zijn benoemd. Böhmer, Regesta Imperii, reeks 5, dl. 2.4, Reichssachen, nr. 11770, 11771 (26 nov. en 15 
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want Richard bleef zoeken naar de beste allianties voor zijn wankele troon. In april 
1258, na de dood van zijn vertrouweling Jan I 'van Avesnes' en van Floris 'de 
Voogd', beloofde hij Margaretha de uitspraak van de rijksdag van 1252 te zullen 
herroepen als ze hem persoonlijk leenhulde betuigde. Daarmee zou de feitelijke 
toestand in Rijks-Vlaanderen worden geregulariseerd.133 Margaretha was na het 
persoonlijke conflict met Willem desnoods weer bereid tot leenhulde aan een 
Rooms-Koning.134 Ze zal de enge verbinding van Richard met haar zoon Jan niet 
hebben gewaardeerd en koos aanvankelijk voor de marginale tegenkoning Alfons 
'de Wijze' van Castilië (1221-1284). Voor een flinke som geld liet ze hem op 6 no-
vember 1258 in Segovia door haar zoon Gwijde als leenheer erkennen.135 Daarmee 
ontstond in Zeeland Bewestenschelde de vreemde situatie dat leenvrouw Margare-
tha een andere koning-leenheer aanhing dan (de voogdes van) achterleenman 
Floris V. Na enige tijd wisselde ze van kamp en voldeed op 27 juni 1260 in Kame-
rijk aan Richards voorwaarden. Deze herriep daarop de ontheffing door koning 
Willem uit 1252 en beleende haar met het Land van Aalst, de Vier Ambachten, 
Zeeland Bewestenschelde en kortweg met alle gebieden die zij en haar voorgan-
gers als graven van Vlaanderen, voordat ze Henegouwen hadden, van de Rooms-
Koning in leen hielden.Tegelijk erkende hij Gwijde van Dampierre als Margaretha's 
toekomstige opvolger in haar Vlaamse rijkslenen.136 Op 2 juli 1262, op de terugweg 
uit Engeland in Gent (Overschelde)137, bekrachtigde Richard ook de vrede van 
1257 tussen Margeretha en de Avesnes en herriep om des vredes wille nogmaals 
de beslissing van de rijksdag van 1252. Daarbij beleende hij Gwijde, onverminderd 
de rechten van zijn moeder, met alle historische rijkslenen en -rechten van de gra-
ven van Vlaanderen.138 Enkele dagen later ontving de koning in Brussel de hulde-
blijken van Aleid voor Holland-Zeeland en beleende hij haar met de voogdij over 
het graafschap voor zolang die naar recht en gewoonte duurde. Haar hypothetische 
aanspraken op de opvolging in dat gewest wilde hij slechts erkennen voor zover ze 

                                                                                                                                                                      
dec. 1256), dl. 1.2, Richard, nr. 5289, 5334, 5337 (26 dec. 1256, 29 okt. en 7 dec. 1257). Floris 'de 
Voogd' huldigde Richard op 18 maart 1257. Böhmer, Regesta Imperii, reeks 5, dl. 1.2, Richard, nr. 5292a. 
133 Kluit, HCHZ, dl. 2, nr. 237. Diestelkamp, UDKH, dl. 2, nr. 540, 20 april 1258. 
134 De opvolgers van Rooms-Koning Willem waren nauwelijks meer aanwezig in het westen van het Rijk 
en lieten zich er weinig gelden. De al eerder bestaande neiging onder de regionale vorsten van de ran-
den van het Rijk om zelfstandig hun gang te gaan en geen leenhulde meer te betuigen, nam alleen maar 
toe. Jan II 'van Avesnes' sprak ervan dat het zwaard van het Rijk in de Nederlanden stomp was gewor-
den en dat enige groten van Neder-Duitsland begonnen het oppergezag van de koning af te schudden. 
Diestelkamp, UDKH, dl. 3, nr. 129, april 1277. Alleen in noodgevallen deden de vorsten nog een beroep 
op de formele macht van de Rooms-Koning. De koning van Frankrijk (met zijn hofgerecht, het Parle-
ment van Parijs) nam de kans waar zijn invloed in het westen van het Duitse Rijk uit te breiden.  
135 Böhmer, Regesta Imperii, reeks 5, dl. 1.2, Alfons, 6 nov. 1258, nr. 5500. Zonder aanduiding van het 
gebied van het leen. 
136 '… de Terra de Alost, Quattuor Officiis et de dominio quod habet in quinque insilis Zelandie et simplici-
ter de omni terra quam ipsa et sui antecessores, comites Flandrie, antequam haberent comitatum Hai-
nonie, a nostris antecessoribus, imperatoribus Romanis seu regibus, tenuerunt, …' Kruisheer, OBHZ, dl. 3, 
nr. 1241. Diestelkamp, UDKH, dl. 2, nr. 541 (met foute vertaling van 'antequam haberent comitatum 
Hainonie'). Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 9. Werveke, "Avesnes en Dampierre", p. 310-311. 
137 De oorkonde vermeldt 'Gandavum', wat wijst op het deel van Gent op rijksgebied in Overschelde. 
138 Kruisheer, OBHZ, dl. 3, nr. 1297. Diestelkamp, UDKH, dl. 2, nr. 549 (met zelfde vertaalfout als nr. 
541). Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 5-6. 
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die geldend kon maken.139 Veel betekenis hadden deze uitspraken van Rooms-
Koning Richard niet. Hij verbleef meestal in Engeland, bezocht zelden het Duitse 
Rijk en had daar nauwelijks invloed op de gang van zaken. 

De Avesnes boetten in aan politieke macht toen Aleid in 1263 het voogdijschap 
over Floris V verloor aan graaf Otto II van Gelre. De Dampierres wonnen aan in-
vloed, vooral nadat Floris in 1266 de twaalfjarige leeftijd bereikte en hij enkele 
jaren later zoals overeengekomen trouwde met Beatrijs, een dochter van Gwijde. 
Het is aannemelijk dat de jonge Floris in die tijd aan Margaretha leenhulde heeft 
betuigd voor Zeeland Bewestenschelde. Aleid en de Avesnes breidden intussen hun 
eigen bezittingen in Zeeland en het zuiden van Holland uit en werden er alsnog een 
regionale macht van betekenis. De familiestrijd laaide weer op toen Margaretha op 
6 juli 1271 de macht over Rijks-Vlaanderen afstond aan haar zoon Gwijde.140 Jan II 
'van Avesnes' (1247-1304) had in december 1257 bij de dood van zijn vader Jan I 
diens rechten op Henegouwen geërfd. Ondanks dat Jan I nog in 1257 van alle rech-
ten op Rijks-Vlaanderen had afgezien, eiste zijn zoon na de overdracht aan Gwijde 
toch weer de opvolging in die gebieden op. Hij slaagde erin Floris V voor zijn zaak 
te winnen. Die had zich losgemaakt van de voogden en zaakwaarnemers die Aleid 
waren opgevolgd. Op 31 augustus 1272 sloten ze een verbond waarbij Floris ver-
klaarde hem te zullen bijstaan, zo nodig ook tegen zijn schoonvader Gwijde.141 
Bestuurlijke, militaire en vooral financiële zorgen in Holland zullen daarbij hebben 
meegespeeld. Floris werd, eenmaal volwassen, jarenlang volledig in beslag geno-
men door de interne oorlogen die hij in het noorden en het oosten van zijn graaf-
schap voerde tegen de moordenaars van zijn vader en opstandige groepen.142 
Vooreerst had hij daar weinig succes mee. Van de graven van Vlaanderen kon Flo-
ris geen hulp verwachten, maar de Avesnes hadden geld en belangen in Holland-
Zeeland. Om de handen vrij te hebben, liet hij het bestuur in de relatief rustige 
landsdelen over aan Floris 'van Avesnes', Aleids jongste zoon. Deze trad vanaf 
1272, deels voor eigen rekening, op als stadhouder van Zeeland en baljuw van 
Holland bezuiden de Maas.143 Samen met de Hollandse graaf bevorderde hij de 
Dordtse en Zeeuwse handel, ten koste van de Vlaamse.144 De Avesnes overspeelden 
uiteindelijk hun hand door al te eigengereid op te treden.145 In 1277 was er sprake 
van oplopende conflicten tussen Floris V en de broers Floris en Boudewijn 'van 
Avesnes' over versterkingen die ze aangelegd en de feodale machtspositie die ze 
uitgebouwd hadden. Ze kwamen een scheidsgerecht overeen, maar dat leidde niet 

                                                                    
139 Kruisheer, OBHZ, dl. 3, nr. 1298, 4 juli 1262. 
140 Saint-Genois, Monumens anciens, dl. 1.2, p. 633. 
141 Kruisheer, OBHZ, dl. 3, nr. 1608. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 6-7. 
142 Oppermann, "Holland onder de regeering van graaf Floris V", p. 525-529. 
143 Kruisheer, OBHZ, dl. 3, nr. 1598, 1610, 21 sept. 1277. Hugenholtz, Floris V, p. 36-42. 
144 Ze gaven bijvoorbeeld voorrechten aan Hamburgse kooplieden die naar Holland-Zeeland kwamen 
i.p.v. naar Vlaanderen. Kruisheer, OBHZ, dl. 3, nr. 1801. 
145 Floris 'van Avesnes' had eigen versterkingen gebouwd of verworven. Ook had Jan II 'van Avesnes' er, 
nogal voorbarig, voor gezorgd dat Rooms-Koning Rudolf op 13 jan. 1276 beloofde Jan (en diens oom 
Herman van Henneberg) met Holland-Zeeland te zullen belenen wanneer Floris zonder wettige nako-
melingen zou komen te sterven. Kruisheer, OBHZ, dl. 3, nr. 1710, 1711. Hugenholtz, Floris V, p. 42. 
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tot een oplossing.146 De Hollandse Floris zette hen daarop het land uit. Op 25 mei 
1278 sloot hij een verdrag van wederzijdse bijstand met Gwijde van Vlaanderen, in 
wiens omgeving hij nieuwe geldschieters vond.147 

3.8 Bemoeienis van Rooms-Koning Rudolf I met Rijks-
Vlaanderen 

Rond het einde van het leven van Margaretha van Vlaanderen traden grote politie-
ke verschuivingen op. Richard, die alleen in naam Rooms-Koning was geweest, 
stierf in 1272 en werd in 1273 opgevolgd door Rudolf I van Habsburg (1218-
1291). Deze streefde naar strakkere rechtsorde in het Rijk en trad op tegen de vele 
onwettige overdrachten en inbezitnames van rechten en gebieden uit de vooraf-
gaande tijd. Ook probeerde hij de Franse invloed terug te dringen. De oude gravin 
Margaretha deed eind 1278 volledig afstand van de macht in Vlaanderen, maar nog 
niet in Henegouwen. Gwijde bleef daarna, ondanks herhaalde sommering van Ru-
dolf, in gebreke de vereiste leeneed voor Rijks-Vlaanderen te zweren. Jan II 'van 
Avesnes', die toch al bij de koning in de gunst stond, zag zijn kans en bood hem zijn 
trouwe diensten aan. Rudolf aanvaardde eind 1279 zijn huldeblijken voor de ge-
bieden van 'Rijks-Vlaanderen', zonder Zeeland Bewestenschelde.148 Gwijde protes-
teerde en beriep zich op de bezwaren van de reis, waarna het besluit blijkbaar 
werd opgeschort. Margaretha stierf begin 1280, waarna Jan 'van Avesnes' eindelijk 
als Jan I van Henegouwen de regering in dat gewest volledig kon overnemen. Gwij-
de kreeg nog ruim een jaar de gelegenheid het verzuim van zijn leenhulde te her-
stellen, maar bleef zijn hofreis uitstellen. Bij het hofgerecht op 5 augustus 1281 ten 
slotte bevestigde Rudolf op verzoek van Jan en met uitdrukkelijke instemming van 
de meerderheid der keurvorsten149 het rijksoordeel van 1252.150 Bisschop Ingel-
ram van Kamerijk werd belast met de uitvoering van de gezagsoverdracht in het 
Land van Aalst, Geraardsbergen, Overschelde, het Waasland en de Vier Ambach-
ten.151 Hetzelfde hofgerecht bepaalde dat vroegere beschikkingen over rijksgoe-
deren uit het interregnum tussen de koningen Frederik II en Rudolf alleen geldig 
waren als een meerderheid van de keurvorsten ze had gesteund.152 Daarmee wer-
                                                                    
146 De heren van Leuven en van Breda moesten voor 1 nov. 1277 oordelen. Kruisheer, OBHZ, dl. 3, nr. 
1803, 3 okt. 1277. 
147 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 1830. Oppermann, "Holland onder de regeering van graaf Floris V", p. 529. 
148 Het lijstje met de gebieden van 'Rijks-Vlaanderen' loopt in deze periode in de verschillende oorkon-
den uiteen. Soms zijn het kleinere Overschelde, Waasland of Geraardsbergen onder 'aanhorigheden' of 
'overige' begrepen. Böhmer, Regesta Imperii, reeks 6, dl. 1, Rudolf, 6 nov. 1279, nr. 1147-1149. Brosien, 
Der Streit um Reichsflandern, p. 11. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 7. 
149 De keurvorsten vormden het college van rijksgroten dat de nieuwe Rooms-Koning mocht kiezen. Van 
de 13e tot de 17e eeuw waren dat de aartsbisschoppen van Ments (Mainz), Keulen en Trier, de palts-
graaf aan de Rijn, de hertog van Saksen, de markgraaf van Brandenburg en de koning van Bohemen. 
150 Kluit, HCHZ, dl. 2, nr. 290, 296. Diestelkamp, UDKH, dl. 3, nr. 249, 251-254. Brosien, Der Streit um 
Reichsflandern, p. 11-13. Delcambre, Les relations de la France avec le Hainaut, p. 23-24. Berten, "His-
toire du lien féodal", dl. 2, p. 233-234. Werveke, "Avesnes en Dampierre", p. 312. 
151 Diestelkamp, UDKH, dl. 3, nr. 250, 5 aug. 1281. 
152 Idem, nr. 257, 9 aug. 1281. Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 11-12. 
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den onder andere de besluiten van koning Richard uit 1260 en 1262 over Rijks-
Vlaanderen vernietigd. Het besluit van Willem in dezelfde zaak uit 1252 voldeed 
mogelijk ook niet aan die eis, maar was nu volgens de nieuwe regel bevestigd. 

Toen de overdracht van 'Rijks-Vlaanderen' uitbleef, gaf de machteloze koning en-
kele vorsten, waaronder in december 1281 Floris V, opdracht de graaf van Hene-
gouwen te helpen zijn nieuwe landen in bezit te nemen.153 Floris had eerder dat 
jaar zijn geschillen met de Avesnes over hun bezittingen in Holland-Zeeland bijge-
legd. In juli 1281 hadden ze na bemiddeling van koning Edward I van Engeland 
(1239-1307) afgesproken de kwesties aan enkele inheemse edelen voor te leg-
gen.154 Deze scheidslieden oordeelden een maand later dat de Avesnes hun ver-
sterkingen en een deel van hun goederen in Holland-Zeeland aan Floris V moesten 
afstaan.155 Het geschil had mede betrekking op bezittingen in Zeeland Bewesten-
schelde; niets in de formulering van de stukken wees erop dat dit gebied zou beho-
ren tot het 'Rijks-Vlaanderen' dat Rudolf aan de graaf van Henegouwen had toege-
wezen. De regeling leidde niet tot een verbond van Floris met Henegouwen of tot 
een verwijdering van Vlaanderen.156 Op 15 mei 1283 beloofde Floris zijn schoon-
vader Gwijde nog eens plechtig dat geen van zijn onderdanen Jan van Henegouwen 
hulp zou bieden in hun onderlinge geschil.157 Alles wijst erop dat hij geen gehoor 
heeft gegeven aan de oproep van de Rooms-Koning en ten minste tot het midden 
van de jaren tachtig min of meer neutraal is gebleven in de kwestie van 'Rijks-
Vlaanderen'. 

Dat Rudolf veel geduld had en hechtte aan goede rechtsvormen, bewijst het vrijge-
leide dat hij op verzoek van Gwijde voor hem uitschreef, om veilig voor het hof zijn 
zaak te kunnen verdedigen.158 Het leek op een afleidingsmanoeuvre van Gwijde 
want deze zou er pas in april 1282 gebruik van maken. Bisschop Ingelram van 
Kamerijk bracht op 17 januari 1282 uitgebreid schriftelijk verslag uit aan de ko-
ning.159 Het was hem gebleken dat Gwijde van geen overdracht wilde weten en 
zich met bedreigingen en intimidaties verzette. In Geraardsbergen en het Land van 
Aalst was hij overal vijandig ontvangen en weggestuurd. Het was bij een symboli-
sche overdracht aan de gemachtigde van de graaf van Henegouwen in het klooster 
van Affligem bij Aalst gebleven. Hij had al helemaal niet gewaagd zich buiten zijn 
eigen bisdom in Overschelde, het Waasland of de Vier Ambachten te begeven. Naar 
aanleiding daarvan en op aandringen van Jan van Henegouwen werd op 16 april 

                                                                    
153 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 1990, 19 dec. 1281. Diestelkamp, UDKH, dl. 3, nr. 273. Ook hierbij werd 
Zeeland Bewestenschelde niet genoemd.  
154 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 1966, 5 juli 1281. Hugenholz, Floris V, p. 43. 
155 O.a. een versterking bij Arnemuiden en bezittingen op Walcheren. Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 1971, 3 
aug. 1281. 
156 Hugenholtz, Floris V, p. 43-44. Kluit, HCHZ, dl. 2, nr. 317, voetnoot 1, plaatste het Hollands-
Henegouwse verbond tegen Vlaanderen van 31 aug. 1272 (Kruisheer, OBHZ, dl. 3, nr. 1608) op 31 aug 
1282, als vermeende reactie op de oproep van koning Rudolf van 19 dec. 1281. In juni 1281 leende 
Floris nog 2500 pond van Gwijde, tegen nov. 1281 terug te betalen. Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 1961. 
157 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 2112. 
158 Diestelkamp, UDKH, dl. 3, nr. 265, 29 okt. 1281. 
159 Idem, nr. 340. Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 12. 
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1282 in Hagenau een hofzitting gehouden. Gwijde verscheen hier en bestreed alle 
aantijgingen, zodat de koning een nieuwe hofraad aankondigde waarbij de bis-
schop gehoord zou worden.160 Die raad vond op 15 juni 1282 in Worms plaats. Jan 
was aanwezig, maar Gwijde bleef weg en stuurde ook geen procureur. Bisschop 
Ingelram durfde uit angst voor zijn vijanden niet naar de zitting te reizen, maar 
schreef een uitvoerige verklaring met zijn bevindingen.161 Het leverde geen nieuwe 
gezichtspunten op. Het hofgerecht oordeelde daarop nogmaals dat 'Rijks-
Vlaanderen' aan de graaf van Vlaanderen ontnomen en aan die van Henegouwen 
toegewezen moest worden. Verder werd de rijksban over Gwijde uitgesproken; 
vazallen en steden die hem in zijn ongehoorzaamheid steunden, zouden eveneens 
met de ban getroffen worden. De graaf van Henegouwen mocht zich met alle geëi-
gende middelen in het bezit van zijn nieuwe landen stellen en de koning zou hem 
daarbij helpen.162 Omdat de bisschop van Kamerijk niet buiten zijn diocees durfde 
op te treden, werd de Utrechtse domproost Willem van Montfort ermee belast het 
oordeel in de Vier Ambachten officieel bekend te maken en te zorgen voor de uit-
voering van de gezagsoverdracht.163 Op 29 juli 1282 berichtte Van Montfort de 
koning dat hij in Biervliet al de priesters uit de Vier Ambachten bijeen had geroe-
pen. Hij had daar de uitspraak van het hofgerecht bekend gemaakt en opgeroepen 
hulde te betuigen aan de graaf van Henegouwen, blijkbaar zonder resultaat. Voor 
zijn veiligheid had hij zich niet verder in het binnenland gewaagd.164 

Toen Jan bondgenoten verzamelde om zijn rechten af te dwingen, dreigde er oor-
log. Het lukte Gwijde in oktober 1282 overeenstemming te bereiken over bemidde-
ling door de hertog van Brabant.165 Het was een succesvolle uitstelmanoeuvre van 
de Vlaamse graaf en in feite een ontkenning van de zeggenschap van de Rooms-
Koning en diens hofraad. Ook de Franse koning en de bisschoppen van Luik en 
Metz, zonen van Gwijde en Jan, raakten erbij betrokkenen. Deze bemiddelingspo-
gingen verzandden in of kort na 1284.166 De onderlinge verhoudingen moeten 
rond die tijd niet al te slecht zijn geweest. De tegenstanders Gwijde en Jan traden in 
juli 1284 samen op als scheidslieden in het geschil tussen de hertog van Brabant en 
de graaf van Gelre over de opvolging in het hertogdom Limburg.167 Zeeland Be-
westenschelde werd in de rijksbesluiten van 1279-1282 evenmin als in dat van 
1252 genoemd. Rudolf beschouwde het als een rechtstreeks rijksleen van de Hol-
                                                                    
160 Diestelkamp, UDKH, dl. 3, nr. 347, feb.-maart 1282, nr. 354, 16 april 1282. Zie voor details ook nr. 
367, 15 juni 1282. 
161 Idem, nr. 355, 357, 364-366. Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 12-13. 
162 Diestelkamp, UDKH, dl. 3, nr. 367, 368, 370, 371, 394, 395, 421. Franke, Johann II von Hennegau-
Holland, p. 8. 
163 Muller, OBSU, dl. 4, nr. 2118, 15 juni 1282. Diestelkamp, UDKH, dl. 3, nr. 369. In die tijd was Jan van 
Nassau gekozen bisschop (elect) van Utrecht; hij werd niet door de paus erkend. De uitvoering van het 
vonnis in Overschelde en het Waasland, in het 'Vlaamse' bisdom Doornik, was blijkbaar helemaal on-
mogelijk. 
164 Muller, OBSU, dl. 4, nr. 2128. Diestelkamp, UDKH, dl. 3, nr. 380. 
165 Saint-Genois, Monumens anciens, dl. 1.2, p. 704, 13 okt. 1282. 
166 Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 13-14. Delcambre, Les relations de la France avec le Hainaut, 
p. 25-27.  
167 Weber, "Die urkundliche Überlieferung", p. 64 (17 en 18 juli 1284). Voor de Limburgse opvolgings-
strijd, zie hierna. 
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landse graaf. Deze aarzelde een aantal jaren hier duidelijk op in te gaan, omdat hij 
in beslag genomen werd door binnenlandse onlusten en grensconflicten met 
Utrecht. Hij was van 1278 tot rond 1285 ook met Vlaanderen verbonden tegen de 
Avesnes of hield zich onzijdig in het Vlaams-Henegouwse conflict. Floris kon ver-
der niet met zekerheid rekenen op steun van de Zeeuwse edelen, die belang had-
den bij de gezagsvervaging die de Vlaamse invloed in hun gewest meebracht. Ru-
dolf drong daarom voorlopig niet aan op een formele breuk met Vlaanderen. 

3.9 De Engelse optie voor Zeeland Bewestenschelde 

De afspraak van juli 1281 over de bemiddeling tussen Floris en de Avesnes was tot 
stand gekomen in de marge van een veel belangrijkere overeenkomst met koning 
Edward. Dezelfde dag verloofde de Hollandse graaf, op dat moment zonder overle-
vende zonen, zijn jonge dochter met de Engelse kroonprins.168 Bij het huwelijk zou 
de helft van het graafschap, naar keuze van de koning, maar voorlopig zonder de 
inkomsten, aan het bruidspaar worden overgedragen. Als Floris geen mannelijke 
opvolger kreeg, zouden ze heel Holland-Zeeland erven. Ingeval Floris nog wel een 
zoon kreeg die oud genoeg werd, zou deze dus slechts de helft van het graafschap 
krijgen die Edward overliet. De eventuele voogdij over minderjarige kinderen van 
Floris kwam aan Edward toe en niet aan hun moeder; hij zou daarvoor geschikte 
regenten aanwijzen. De Engelse koning moet vooral geïnteresseerd zijn geweest in 
de controle over het economisch en strategisch belangrijke zuidelijke deel van het 
graafschap: de zuidkant van Holland en Zeeland Beoosten- en Bewestenschelde. 
Oppermann meende dat de gelijktijdigheid van het verlovingscontract en de be-
middeling over de kwestie van de Avesnes wees op een verband. De Avesnes zou-
den door Edward zijn voorbestemd als stadhouders in een deel van, of mogelijk 
heel Holland-Zeeland. Daarmee konden ze hun positie van voor 1277 herwinnen. 
Floris V, van zijn kant, zou met het verdrag hebben willen veiligstellen dat zijn 
dochter hem zou kunnen opvolgen wanneer hij geen wettige zoon meer kreeg. Met 
dat laatste moet hij, gezien de zwakte van zijn wettige nageslacht – ze stierven 
allen jong – ernstig rekening hebben gehouden. Als hij zonder de Engelse verzeke-
ring zou sterven, zouden de Avesnes zeker proberen zelf in Holland-Zeeland op te 
volgen.169 

Een belangrijk nadeel voor Floris was dat een eventuele zoon, als die nog geboren 
werd en zou overleven, de helft van het graafschap zou moeten missen. Waar-
schijnlijk daarom werden in het verdrag met Edward enkele min of meer ontbin-
dende voorwaarden ingebouwd. Voor de leenoverdracht in vrouwelijke lijn was 
formeel de goedkeuring van de Rooms-Duitse koning nodig. Floris beloofde zich te 
zullen inspannen die instemming of ten minste die van de keurvorsten te verkrij-
                                                                    
168 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 1967. Wagenaar, Vaderlandsche historie, dl. 3, p. 23-25. Verkaik, De moord 
op graaf Floris V, p. 96-98. Hugenholtz, Floris V, p. 12-13.  
169 Oppermann, "Holland onder de regeering van graaf Floris V", p. 530-532. Verkaik, De moord op graaf 
Floris V, p. 98-102. Hugenholtz, Floris V, p. 45-46, 73. 
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gen, maar kon daarover geen zekerheid geven. Verder bevatte het verdrag de duis-
tere bepaling dat 'wanneer de wetten en gewoonten van het land niet toestonden 
dat de overeenkomst in stand zou blijven, alles wat beloofd was voor ongedaan 
gehouden zou worden'.170 Dat sloeg wellicht op de regel dat men een zoon niet ten 
gunste van een dochter een belangrijk deel van de erfenis kon ontnemen. Voorlo-
pig werd aan het verdrag het nodige vervolg gegeven. Floris V maakte een verde-
lingsplan voor Holland-Zeeland, gedateerd op 9 september 1281. Het onder-
scheidde twee delen met ongeveer gelijke opbrengsten. Het zuidelijke deel omvat-
te Zeeland Bewestenschelde, het oosten van Zeeland Beoostenschelde en oostelijk 
Zuid-Holland, Dordrecht inbegrepen.171 Edward drong er eind 1281, blijkbaar op 
vraag van Floris, bij Rooms-Koning Rudolf en de keurvorsten op aan gunstig te 
reageren op diens verzoek inzake zijn opvolging.172 Rudolf had in 1276 nog, tegen 
de zin van Floris V, en wellicht voor een flink geldbedrag, Floris' verwanten Jan II 
'van Avesnes' en Herman van Henneberg als zijn opvolgers in Holland-Zeeland 
aangewezen voor het geval hij zonder wettige (mannelijke) erfgenamen in rechte 
lijn mocht overlijden.173 Op 19 juni 1282, nadat Floris hem geholpen had bij de 
strijd om de macht in het Rijngebied, stond hij toe dat zijn dochters hem konden 
opvolgen wanneer hij zonder zoons bleef. Ook mocht zijn echtgenote zonodig voor 
een onmondige zoon de voogdij waarnemen.174  

In hetzelfde jaar 1282 kreeg Floris een zoon die in leven bleef en Jan genoemd 
werd. Bij de afspraken van 1281 en 1282 over de opvolging moet er al rekening 
zijn gehouden met zijn komst; onzeker bleef of hij oud genoeg zou worden. Al in 
1282 en 1283 was er sprake van nieuwe onderhandelingen tussen Floris en Ed-
ward.175 Op 12 augustus 1284 ten slotte sloten ze een nieuw verdrag waarbij naast 
het huwelijk van de gravendochter en de koningszoon ook de verbintenis van Jan 
'van Holland' met een dochter van de koning werd voorzien.176 Als zekerheid voor 
de betaling van de zeer grote bruidsschat van zijn dochter stelde Floris een door de 
koning aan te wijzen vierde deel van Holland-Zeeland beschikbaar. Op die manier 
zou waarschijnlijk Zeeland Bewestenschelde in Engelse handen komen. Als Floris 
uiteindelijk zonder zonen zou overlijden, zouden zijn dochter en de Engelse 
kroonprins het hele graafschap erven. Doordat de kroonprins zelf een week later 
                                                                    
170 'Quod si forte pacta huiusmodi adeo firmari et assecurari non possint, quod secundum leges et con-
suetudines terre nostre habeant perpetui roboris firmitatem pro infectis omnia que promisimus, ha-
beantur.' 
171 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 1982. Hugenholtz, "De graafschappen Holland en Zeeland in 1281", p. 6-7, 
14-15, en Floris V, p. 13-17. Verkaik, De moord op graaf Floris V, p. 102. 
172 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 1992, 1993, 26 dec. 1281, nr. 2031, [1282]. De inhoud van Floris' vraag en 
verzoek werd in de brieven niet vermeld, maar betrof vrijwel zeker de opvolging. 
173 Kruisheer, OBHZ, dl. 3, nr. 1710, 1711. Jan II 'van Avesnes' zou het recht van Herman van Henneberg 
in 1281 hebben afgekocht. Wagenaar, Vaderlandsche historie, dl. 3, p. 28-29. Hugenholtz, Floris V, p. 37-
43. 
174 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 2041. Saint-Genois, Monumens anciens, dl. 1.2, p. 700. De bepaling over de 
voogdij was strijdig met het verlovingsverdrag van 1281. Oppermann, "Holland onder de regeering van 
graaf Floris V", p. 532. 
175 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 2031, 2132, 2133. 
176 Idem, nr. 2172. Wagenaar, Vaderlandsche historie, dl. 3, p. 30-31. Oppermann, "Holland onder de 
regeering van graaf Floris V", p. 533. 
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overleed, verviel een groot deel van de grondslag van dit verdrag. Het jaar daarop 
werden nieuwe onderhandelingen gestart, dit keer alleen over een huwelijk tussen 
Jan 'van Holland' en de Engelse prinses Elisabeth.177 Het leidde rond september 
1285 tot een overeenkomst die ingewikkelde financiële regelingen, maar voor de 
Engelse koning geen vorm van rechten op Holland-Zeeland meer bevatte.178 In het 
raam van dat verbond zou zoon Jan aan het Engelse hof worden opgevoed. Niet 
alleen de koning, maar ook de hertog van Brabant en de graaf van Vlaanderen 
mochten de Hollandse graaf desnoods dwingen zich aan zijn verplichtingen te 
houden. Het gaf aan dat er op dat moment geen scherpe tegenstelling was over de 
leenhoogheid van Zeeland Bewestenschelde en dat Floris de Vlaamse rechten daar 
nog lijdzaam aanvaardde. 

3.10 Beroep van graaf Floris V op het Duitse hofgerecht 

De Limburgse Opvolgingsoorlogen die in 1283 begonnen, brachten nieuwe tegen-
stellingen en bondgenootschappen. Inzet was de opvolging in het kleine hertogdom 
Limburg, die werd opgeëist door zowel hertog Jan I van Brabant (1253-1294) als 
graaf Reinoud I van Gelre, elk op betwistbare gronden. Voor de Brabander, die zich 
eerst en vooral hertog van Lotharingen noemde, was het van belang de enige hertog 
in dit oude deelrijk te zijn, met een zo groot mogelijk grondgebied, ook tussen Maas 
en Rijn. Mogelijke tegenstrevers als de graven van Gelre moesten juist worden te-
ruggedrongen. De verspreide gebieden van Limburg boden daarnaast mogelijkhe-
den de grote verkeerswegen tussen Keulen en de handelscentra in het westen te 
beheersen.179 Floris V was bereid de Brabantse partij te steunen. In ruil daarvoor 
deed Jan bij verdrag van 10 oktober 1283 afstand van de leenhoogheid die de Bra-
bantse hertogen sinds 1200 meenden te hebben over een deel van het Hollandse 
Rivierengebied.180 De noordwaartse opmars van Brabant naar de Beneden-Maas en 
-Waal werd daarmee voorlopig gestuit en een formele smet van het Hollandse bla-
zoen verwijderd. Leenhulde hadden de Hollandse graven nooit gebracht. 

Wj [Jan]… hertoghe van Loreynen ende van Brabant maken cont … dat wij … die manscepe die wij 
van … graue Floreyns graue van Hollant, …van rechte als wij waenden, te eysschen plaghen ende 
welke manscepe als die graue vorseit altoes wederseide, als hi meende van rechte, quiit hebben 
ghescouden … ende willent van hem of van sinen nacomelingen niet meer eyschen. Ende waere dat 
sake dat enighe brieue of jnstrumenten hier namaels daer of ghevonden worden, die weder roepen 
wij gheheelliic voer ons ende voer alle onse nacomelinghe tot ewighen daghen. 181 

                                                                    
177 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 2200, 2213, 2229. Verkaik, De moord op graaf Floris V, p. 111-115. 
178 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 2232, 2233. Wagenaar, Vaderlandsche historie, dl. 3, p. 31-33. Oppermann, 
"Holland onder de regeering van graaf Floris V", p. 533-534. 
179 Jan van Brabant kwam hiermee in het vaarwater van de aartsbisschop van Keulen, de oude Romein-
se en Frankische hoofdstad, die zich zag als de natuurlijke leider van het Beneden-Rijngebied. De bis-
schop was de feitelijke aanvoerder van het kamp van de graaf van Gelre. Janssen, "De slag van Woerin-
gen en zijn gevolgen. Een terugblik", p. 38-42. 
180 Hugenholtz, Floris V, p. 84. Roth, Ene stille waerheyt, p. 101. 
181 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 2128, Latijnse tekst en vertaling uit ca. 1370. 
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[Wij Jan … hertog van Lotharingen en Brabant maken bekend … dat wij …de leenhulde die wij van … 
graaf Floris van Holland, … naar wij meenden met recht, gewoon waren te eisen en welke leenhulde 
de voornoemde graaf altijd, naar hij meende met recht, weigerde te brengen, kwijt hebben geschol-
den … en van hem en zijn nakomelingen niet meer zullen eisen. En mochten er hierna daarover eni-
ge brieven of instrumenten gevonden worden, dan wederroepen wij die volledig voor ons en voor 
onze nakomelingen ten eeuwigen dage.] 

De Brabantse hertogen hadden minder dan de Vlaamse graven een prestigezaak 
gemaakt van de erkenning van hun leenheerschap. Dat maakte het voor Jan I een-
voudiger daarin een toegeving te doen en zo de Hollandse graaf tot diplomatieke en 
militaire steun voor zijn Limburgse zaak te bewegen. Hoewel de hertog misschien 
op dat moment geen bijgedachten heeft gehad, hield de tekst geen 'volmaakte' 
overdracht van het gebied in. De leenhulde was alleen een uiterlijk kenmerk van de 
soevereiniteit; over de soevereiniteit zelf of eventuele andere rechten werd niet 
gesproken. Ook gold de vrijstelling voor graaf Floris V en zijn (rechtstreekse) na-
komelingen; het geval van een andere vererving werd niet genoemd. Juist van die 
onduidelijkheid zou Jan II, zoon van de hertog, in 1299 gebruikmaken om op de 
kwestie van de Brabantse rechten terug te komen.182 Floris beperkte zich in de 
Limburgse opvolgingsstrijd tot kleine acties en strooptochten met rivierschepen 
tegen Gelre. Gwijde verleende uit vrees voor Hollands-Brabantse machtsuitbreiding 
vanaf 1286 zijn armlastige schoonzoon Reinoud van Gelre geldelijke steun en kreeg 
daarvoor burchten in Limburg in pand en beheer. Hoewel Gwijdes grootste sympa-
thie en belangen duidelijk aan de kant van Gelre en zijn bondgenoten lagen, was hij 
meestal neutraal en nam hij niet deel aan hun veldtochten. Ook spanden hij en zijn 
tweede vrouw Isabella van Luxemburg zich vanaf het eerste begin van de Limburg-
se kwestie tot aan de afwikkeling ervan in, om door bemiddeling en arbitrage de 
tegenstellingen tussen de partijen te verzoenen.183 

Reinoud kon de oorlog niet volhouden en verkocht zijn Limburgse rechten aan 
graaf Hendrik VI van Luxemburg en diens broer Walram, die eerder al grote delen 
van Limburg voor hem als stadhouder in beheer gehouden hadden.184 De opvol-
gingsoorlog eindigde op 5 juni 1288 met de slag bij het Keulse Woeringen (Wor-
ringen). Graaf Hendrik en zijn broer kwamen daarbij om en Reinoud en verschil-
lende bondgenoten werden gevangen genomen. De coalitie van hertog Jan behaal-
de een overtuigende overwinning. De Vlaamse graaf verloor aan invloed en kreeg 
het in eigen land moeilijker doordat de steden meer zelfbestuur opeisten en de 
Franse koning zich in toenemende mate in zijn zaken mengde.185 Voor het begrip 
van de de latere ontwikkelingen is het van belang op te merken dat Gwijde, als 
enige van de naburige vorsten, het Luxemburgse gravenhuis bleef steunen. Hij 
zorgde er persoonlijk voor dat in 1290 een verzoening van de toen ongeveer 
                                                                    
182 Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 66. 
183 Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden, dl. 1, 
nr. 1 (24 april 1286), nr. 5 (2 juli 1287), nr. 14 (11 dec. 1288). Weber, "Die urkundliche Überlieferung", 
p. 64-67, 71, 77-78 (17 en 18 juli 1284, 24 april 1286, 2 en 7 juli 1287, 11 dec. 1288, 15 okt. 1289). 
184 Venner, "Die Grafschaft Geldern vor und nach Worringen", p. 259-260.  
185 Werveke, "Avesnes en Dampierre", p. 313-316. Vandermaesen, "Vlaanderen en Henegouwen onder 
het Huis van Dampierre 1244-1384", p. 405-406. Over de verschuivende feodale machtsverhouding 
tussen de Franse koning en zijn vazallen, zie Ganshof, Qu'est-ce que la féodalité?, 2e dr., p. 183-185. 
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twaalfjarige graaf Hendrik VII (ca. 1279-1313) en zijn voogden met de hertog van 
Brabant tot stand kwam, en dat die in juni 1292 uitmondde in een huwelijk van 
Hendrik met Margaretha, dochter van de hertog.186 In een verdrag van wederzijdse 
bijstand dat Gwijde in 1291 met de hertog sloot, maakte hij een beschermende 
uitzondering voor de graaf van Luxemburg.187 In april 1292, kort voor het huwe-
lijk, liet hij de hertog nog plechtig verklaren dat hij Hendrik en de zijnen niet zou 
lastig vallen.188 Ten slotte sloot Gwijde op 26 mei 1292, samen met zijn zonen 
Robrecht van Vlaanderen en Jan 'van Namen', een verdrag van levenslange bijstand 
met de Luxemburger, vooral als bescherming tegen een mogelijke Brabantse of 
Henegouwse aanval.189 Hendrik zou, zoals later bleek, de trouwe vriendschap van 
de Vlaamse graven niet vergeten (zie paragraaf 3.19). 

Zijn succes aan de Brabantse grens zal Floris zeker aangezet hebben een dergelijke 
oplossing voor Zeeland Bewestenschelde te bereiken. De interne omstandigheden 
daarvoor verbeterden nadat hij de oorlogen in het noorden en oosten van zijn 
graafschap succesvol had kunnen afsluiten. Op het buitenlandse vlak maakten de 
nauwe betrekkingen van Gwijde met het vijandige blok in de Limburgse opvol-
gingsstrijd een einde aan de periode van beleefd vriendelijke verhoudingen.190 
Floris probeerde klaarheid te brengen in de juridische situatie. Zijn uitgangspunt 
was het rijksbesluit van 1252 waardoor de graaf van Holland rechtstreeks beleend 
werd met Zeeland Bewestenschelde. Dit besluit was in 1260 door koning Richard 
ingetrokken, maar in 1279, 1281 en 1282 door koning Rudolf minder expliciet 
weer bevestigd. Daarnaast stond het verdrag dat Floris 'de Voogd' in 1256 in zijn 
naam met het Vlaamse gravenhuis had gesloten en dat van het gebied weer een 
achterleen maakte. Dat verdrag was strijdig met het rijksbesluit. Floris stelde het 
Duitse hofgerecht een 'prejustitiële' vraag: was zijn voogd bevoegd geweest een 
voor zijn voogdijkind nadelig verdrag te sluiten? Op de rijksdag van Würzburg in 
1287191 deed het hofgerecht uitspraak en bepaalde dat een voogd nooit een ver-
slechtering van de rechten van zijn pupil mocht overeenkomen. Daarbij werd vast-
gesteld dat het verdrag van 1256, waardoor hij zijn leen (bedoeld was Zeeland 
Bewestenschelde) van iemand anders dan van de koning ontving, ongeldig was. 

                                                                    
186 Gwijde sloot hiervoor verschillende verdragen met de Luxemburgers en bewerkte betrokken partij-
en, zoals de paus en de Franse koning, om het huwelijk mogelijk te maken. Dietmar, Die Beziehungen des 
Hauses Luxemburg zu Frankreich in den Jahren 1247-1346, p. 61-62. Zie o.a. Reiffenberg, Monuments 
pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, dl. 1, nr. 25 (1 okt. 1290), p. 
30-31. 
187 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 2661. 
188 Wampach, Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte der altluxemburgischen Territorien bis zur 
Burgunderzeit, dl. 5, nr. 433. Wauters, Table chronologique, dl. 6, p. 371. 
189 'Nous Guys, cuenz de Flandres … , et nous Henris, coens de Luxenbourch …, faisons savoir à tous ke 
nous noz sommes alliiet ensamble et avons enconvent d'aidier l'un l'autre, se raison et sen droit main-
tenir contre tous homes, …' Reiffenberg, Monuments, dl. 1, nr. 32, p. 39-42. 
190 Hugenholtz, Floris V, p. 84. 
191 Op deze Hof- und Konziltag werden belangrijke besluiten genomen over het rijksrecht en de organi-
satie van de 'landvrede' (die per regio moest zorgen voor handhaving van vrede, recht, orde, veiligheid 
en welvaart). Von Graevenitz, Die Landfriedenspolitik Rudolfs von Habsburg (1273-1291) am Niederrhein 
und in Westfalen, p. 182-186. Samanek, Studien zur Geschichte König Adolfs: Vorarbeiten zu den Regesta 
imperii VI 2 (1292-1298), p. 65-68.  
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Nadrukkelijk werd bepaald dat Floris dit leen net als zijn vader Willem recht-
streeks van het Rijk had. Koning Rudolf bekrachtigde dat vonnis ter plaatse op 24 
maart 1287.192 

Rudolf richtte zich aansluitend, met een beroep op de 'tweezwaardenleer', tot de 
kerkelijke overheid en verzocht ze de uitvoering van zijn rijksban te ondersteunen, 
zo nodig door uitsluiting uit de Kerk.193 Een pauselijk legaat en de bisschoppen van 
Luik en Kamerijk gelastten daarna Gwijde op straffe van excommunicatie heel Rijks-
Vlaanderen af te staan. Deze tekende meteen verzet aan en ging op 25 mei 1287 in 
beroep bij de Heilige Stoel, die net vacant was.194 Hij betoogde dat de graven van 
Vlaanderen van oude tijden af steeds in het vredige bezit waren geweest van het 
Land van Aalst, Geraardsbergen, de Vier Ambachten, het Waasland met Overschelde 
en onderhorigheden en heel Zeeland Bewestenschelde.195 Hij was bereid naar de 
koning te komen om zijn goede recht te bewijzen als hij zonder gevaar voor gevan-
genneming naar diens verblijf en terug kon reizen. Op 15 maart 1288 schreef Rudolf 
inderdaad een vrijgeleide uit waarmee Gwijde, ondanks de over hem uitgesproken 
ban, veilig naar het hof kon komen.196 Er was daarna sprake van een scheidsgerecht 
door de bisschoppen van Luik en Metz, gegarandeerd door een aantal edelen en 
steden. Gwijde zou naar het hof van de Rooms-Koning komen, daar de uitspraak van 
de scheidslieden aanhoren en zich eraan onderwerpen. Zover schijnt het nooit te 
zijn gekomen. Waarschijnlijk door bemiddeling van de Franse koning Filips IV ('de 
Schone', 1268-1314), die steeds meer macht kreeg in het noordelijk grensgebied, 
kwamen de Avesnes en de Dampierres in 1289 tot een bestand.197 Gwijde behield 

                                                                    
192 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 2284. Diestelkamp, UDKH, dl. 3, nr. 518. Berten, "Histoire du lien féodal", 
dl. 2, p. 234. Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 15, meende ten onrechte (waarbij hij verwees naar 
Sattler, die het ook fout had) dat Rudolf dwaalde toen hij stelde dat Willem Zeeland Bewestenschelde 
(na 1252) rechtstreeks van het Rijk in leen had. 
193 Diestelkamp, UDKH, dl. 3, nr. 520-528. De zgn. 'tweezwaardenleer' hield in dat de Goddelijke Voor-
zienigheid twee machten voor het geleiden en bedwingen van de volkeren had ingezet, de geestelijke en 
de wereldlijke. Ze moesten elkaar ondersteunen en aanvullen en steeds één lijn trekken om maximale 
uitvoering van vonnissen te bewerken. In de praktijk moest de Kerk ingrijpen met excommunicatie als 
een rijksban een jaar zonder werking bleef. Omgekeerd kon het Rijk de uitvoering van kerkelijke straf-
fen bevorderen. 
194 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 2298. Gedeeltelijke vertaling bij Van Mieris, Groot charterboek, dl. 1, p. 
471-472. Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 14. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 235, zag 
een ingekorte versie van het beroep aan voor een publieke verklaring van Gwijde. 
195 '… terram de Alost, Geraldimontem, terram Quatuor Officiorum, terram Wasie cum terra supra 
Scaldam cum earum pertinentiis universis et singulis, terram de Waucres, de Zutbeuelant, de Nortbeue-
lant, de Borsele et omnes insulas Zelandie cum pertinentiis earum, …' Ook hier werd Overschelde ('terra 
iuxta/infra/supra Scaldam') naast het Waasland en Zeeland Bewestenschelde genoemd. Het bewijst 
nogmaals dat het om verschillende gebieden gaat. 
196 Kluit, HCHZ, dl. 2, nr. 336. Böhmer, Regesta Imperii, reeks 6, dl. 1, Rudolf, 15 maart 1288, nr. 2156. 
Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 15. Werveke, "Avesnes en Dampierre", p. 318, en veel andere 
historici gaven aanleiding tot verwarring door ten onrechte aan te nemen dat deze oorkonde een mach-
tiging voor Gwijde was om leenhulde te komen betuigen voor Rijks-Vlaanderen en dat dit tot een ak-
koord over de status quo leidde. 
197 Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 15-16. Over de sluipende maar gestage toename van de 
Franse invloed in het westen van het Duitse Rijk, door vriendschapsverdragen, leen- en beschermings-
verhoudingen met regionale vorsten, door bemiddelingen en arbitrages, en ten slotte door kleinere en 
grotere inlijvingen, zie o.a.: Dietmar, Die Beziehungen des Hauses Luxemburg. 
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de controle over 'Rijks-Vlaanderen', met uitzondering van Zeeland Bewestenschel-
de. Daar erkende Floris V hem niet meer als leenheer. 

 

DERDE PERIODE:  Vlaamse, Henegouwse, Engelse, Franse en Habsburgse 
pogingen om meester te worden van Zeeland Bewestenschelde 
(1290 – 1304) 

3.11 Het 'verraad' van Biervliet in het kader van een bredere 
machtsstrijd 

De meeste Zeeuwse edelen hadden geen belang bij verandering van de onduidelij-
ke juridische situatie in het gewest. Floris kwam rond 1290 in conflict met een 
grote groep van hen, zowel van Bewesten- als Beoostenschelde. Hij zou te weinig 
rekening gehouden hebben met hun landrecht en gebruiken, in het bijzonder de 
landkeur van 1256. Floris' politiek was gericht op vergroting van zijn invloed en 
bezit, waarbij het hielp dat dochters van Zeeuwse vazallen hun vader niet mochten 
opvolgen. Een aantal edelen wendde zich in maart 1290 tot Gwijde en vroeg hem 
zijn steun en bescherming. In ruil daarvoor zouden ze hem als soeverein van 
Zeeland Bewestenschelde erkennen en Floris zonodig afzweren.198 Een van de 
belangrijksten onder hen was Wolfert van Borsele, die in het verdere verloop van 
de Zeeuwse kwestie nog een belangrijke rol zou spelen. De Vlaamse graaf ging 
gretig op het aanbod van de edelen in. Hij liet Floris op 24 maart in Aalst door het 
Vlaamse leenhof vervallen verklaren van zijn leen en beloofde hun wat ze wil-
den.199 De steden en een meerderheid van de plattelandsbevolking bleven intussen 
op de hand van Floris. Ze hadden zelf van de Zeeuwse heren weinig vrijheid te 
verwachten en vreesden handelsbelemmeringen, onrust en oorlog. Al in april 1290 
landde een Vlaams-Zeeuws leger onder leiding van Gwijdes oudste zoon Robrecht 
'van Bethune' (1249-1322) op Walcheren en sloeg het beleg voor Middelburg. 
Floris bracht vanuit Zierikzee op Schouwen troepen en een vloot bijeen om de stad 
te ontzetten. Op 8 mei waarschuwde koning Rudolf de opstandige Zeeuwse edelen 
voor de onrechtmatigheid van hun daden. Hij beval hun zich aan Floris, zijn wetti-
ge leenman in Zeeland Bewestenschelde, te onderwerpen.200 Het maakte in deze 
uithoek van zijn Rijk weinig indruk. 

  

                                                                    
198 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 2451. Hugenholtz, Floris V, p. 85-86. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, 
p. 235, plaatste dit per vergissing in maart 1287. 
199 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 2451 (bijlage)-2453. Roth, Ene stille waerheyt, p.105-113. 
200 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 2470. De zgn. vergunning van de koning aan de Zeeuwse heren om een 
deel van de grafelijke bede zelf te houden, is vals (zie kopnoot van nr. 2471). Diestelkamp, UDKH, dl. 3, 
nr. 586. 
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Kaart 4:  Zeeland Bewesten- en Beoostenschelde rond 1300 
 

  

Middelburg

Veere

Arnemuiden

Vlissingen

Biervliet

Sluis

Damme Aardenburg

Brugge

Baarland

Hontemuiden

Lodijke
Iersekeroord

Bergen op Zoom

Zierikzee

Geervliet

Schiedam

Kallo

Antwerpen

Beveren

Westkapelle

Domburg

Duiveland

Zuid-Voorne

Putten

Voorne

West-
Voorne

Schouwen

Noord-Beveland

Wolfaartsdijk

Zuid-Beveland

Tholen

Borsele KoezandWulpen

Cadzand

HOLLAND

BRABANT

VLAANDEREN
WAASLAND

BEOOSTEN SCHELDE

BEWESTEN SCHELDE

ZEELAND

Maas

Maas

Str
ie

ne

Bern
is

s e
 W

id
el

e

Grevelingen

Vloer

H o n t e

Sincfal-Zwin

Zw
arte Gat

Heidensee



HOOFDSTUK 3 

196 

Middelburg was al bijna gevallen toen hertog Jan van Brabant, schoonzoon van 
Gwijde en vriend van Floris, een bemiddelingspoging ondernam. De partijen kwa-
men in mei 1290 voor vredesbesprekingen in Biervliet in het Boekhouter Ambacht 
bijeen. Floris had een vrijgeleide van de Vlaamse graaf maar werd desondanks in 
gijzeling genomen.201 Hij kon weinig anders dan instemmen met een van Vlaamse 
zijde opgelegde 'arbitrage'. Gwijde zelf, diens zoon Robrecht en hertog Jan deden 
als 'scheidsrechters' op 12 juni 1290 uitspraak. Floris had, door bijna iedereen 
verraden, geen andere keuze dan zich met alles akkoord te verklaren.202 De bepa-
lingen van het verdrag van Biervliet van dezelfde dag waren voor hem bijzonder 
vernederend en verdrukkend. Ze hadden ook betrekking op Zeeland Beoosten-
schelde waar de Vlaamse graaf geen enkel recht had. Bedacht moet worden dat 
Gwijde in die tijd door de Franse koning en de steden al erg kort werd gehouden. 
Blijkbaar voelde hij zich op dat moment in Zeeland onkwetsbaar. De rol hierin van 
hertog Jan, daarvóór nog bondgenoot van Floris en koninklijk 'landvoogd' aan de 
Beneden-Rijn, belast met de handhaving van de landvrede, is moeilijk te begrij-
pen.203 De lange en wijdlopige Oud-Franse teksten van de overeenkomsten en de 
uitspraak kunnen, met verwijzing naar de aangehaalde oorkonden, als volgt wor-
den samengevat:  

(1)  De drie scheidsrechters bepalen dat de strijd is beëindigd; 
(2)  Ze bepalen dat alle gevangenen en gijzelaars vrij zijn, dat alle uitgewekenen naar Zeeland kun-
nen terugkeren en dat ze hersteld zijn in de lenen die ze voorheen van de graaf van Holland hielden, 
uitgezonderd heer Jan van Renesse (de leider van de opstand) die zijn goed rechtstreeks van de 
graaf van Vlaanderen houdt; 
(3)  dat de graaf van Holland Zeeland Bewestenschelde in leen houdt van de graaf van Vlaanderen, 
dat de leenband met de Rooms-Koning voor dat gebied ontbonden wordt en de graaf van Holland 
de graaf van Vlaanderen hulde doet; 
(4)  dat de graaf van Holland de graaf van Vlaanderen bijstaat ingeval de Rooms-Koning zich in ver-
band met Zeeland Bewestenschelde tegen de graaf van Vlaanderen keert; 
(5)  dat de graaf van Holland het verdrag van 1256, gesloten door Floris ruwaard van Holland en 
Margaretha gravin van Vlaanderen, bekrachtigt; 
(6)  (nieuwe strafrechtelijke regels); 
(7)  De scheidsrechters stellen de bevoegdheden, de werkwijze en de benoemingswijze vast van 67 
Zeeuwse gezworenen, die zelf een nieuw landrecht zullen vaststellen, dat de graaf van Vlaanderen 
zal bevestigen en waarvan de graaf van Holland heeft toegezegd dat hij er zich aan zal houden; 
(8)  Ze regelen nog enkele belangrijke institutionele punten, o.a. inzake het erfrecht van Zeeuwse 
vazallen en de door de Hollandse graaf aan te stellen baljuw die zowel ten westen als ten oosten 
van de Schelde recht zal spreken; 
(9)  De graaf van Holland zal 20.000 pond 'Parijse' als vergoeding betalen voor de schade die de 
graaf van Vlaanderen door de afgelopen oorlog heeft geleden. 

                                                                    
201 Het Boekhouter Ambacht was een van de Vier Ambachten in 'Rijks-Vlaanderen'. De Graaf, Oorlog om 
Holland, p. 161, 174-175. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 235-236. 
202 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 2479, 2483, 2484, 2489-2491. 
203 Wauters, Le duc Jean et le Brabant sous la règne de ce prince, (1267-1294), p. 204-208. Roth, Ene stille 
waerheyt, p. 123-124. Beide auteurs gisten naar de oorzaak van het vreemde gedrag van hertog Jan, 
zonder overtuigende uitkomst. Zijn handelwijze is op het eerste gezicht onridderlijk, onlogisch en 
politiek onverstandig. We missen waarschijnlijk wezenlijke informatie over de toestand en zijn be-
weegredenen. Mogelijk hadden zijn zeer grote schulden als gevolg van de Limburgse oorlog ermee te 
maken. Van Heurn, Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, dl. 1, p. 153. 
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Rooms-Koning Rudolf voelde zich ernstig in zijn rechten aangetast. Op 6 juli 1290 al 
schreef hij Floris dat de overeenkomst voor hem volstrekt ongeldig was.204 Toch 
kon deze zich voorlopig niet aan alle gevolgen onttrekken. Om aan geld te komen, 
was hij diezelfde maand gedwongen de tol van Dordrecht te verkopen.205 Op 13 
november 1290 aanvaardde hij vormelijk een landkeur voor Zeeland buiten de 
steden, die vrijwel zonder hem tot stand gekomen was en die zijn macht als graaf 
aanzienlijk beperkte.206 Daar bleef het bij. Meer dan een eerste termijn van het boe-
tebedrag betaalde hij niet. Jan van Brabant, die zich borg gesteld had, moest het zelf 
maar uitzoeken. Aan het slaken van zijn leenband met de Rooms-Koning werkte 
Floris niet mee. Voor de plechtige betuiging van leenhulde aan de Vlaamse graaf 
vroeg hij steeds uitstel, om deze ten slotte te weigeren.207 Floris nam in de maanden 
daarna maatregelen om zijn greep op Zeeland te herwinnen. Hij had het rijksrecht 
aan zijn kant en liet de leiders van de opstandige edelen uit Beoostenschelde in 
Geertruidenberg gevangen zetten. Het gelegenheidsverbond van ontevredenen, met 
verschillende belangen, speelde hij met gunsten en straffen uiteen. Verder maakte 
hij gebruik van zijn goede verhouding met de Zeeuwse steden, de Rooms-Koning en 
koning Edward I van Engeland. Veel edelen verzoenden zich na verloop van tijd 
weer met hem. Zijn hardnekkigste tegenstanders pakte hij een voor een aan; zono-
dig verdreef hij ze met geweld. Een aantal van hen, onder wie Wolfert van Borsele, 
vormde een ballingengroep in Vlaanderen, onderhouden door Gwijde.208 De nieuwe 
landkeur heeft waarschijnlijk nauwelijks vier maanden werking gehad. Op 17 maart 
1291 oorkondde Floris voor het eerst als 'Florens grave van Hollant, van Selant 
ende here van Vrieslant', als teken dat hij de staatsorde van het verdrag van Bier-
vliet niet meer erkende.209 Gwijde en Jan van Brabant sloten op 7 november 1291 
nog een verdrag van wederzijdse bijstand, mede om te bewerkstelligen dat Floris 
zijn verplichtingen uit 'Biervliet' zou nakomen.210 Het had geen gevolg. In 1293 
kwam het tot schermutselingen tussen Vlamingen en uitgeweken Vlaamsgezinde 
Zeeuwse edelen enerzijds en troepen van de graaf van Holland-Zeeland anderzijds. 

                                                                    
204 'Auditis et intellectis que ratione composicionis super terra de Walgren in Zelandia per te sunt tran-
sacta, habita vel promissa, nobis nequaquam placent, nec consentimus nec consentiemus aliqua ra-
tione.' Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 2505. Diestelkamp, UDKH, dl. 3, nr. 598. Berten, "Histoire du lien féo-
dal", dl. 2, p. 236. 
205 Kruisheer, OBHZ, dl. 4, nr. 2503, 2504. 
206 Idem, nr. 2534. Kruisheer, Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren, p. 72-81. In 
sommige versies van de keur van 1290 is Zeeland Bewestenschelde aangeduid als 'tusschen Caesant 
ende Greueninghen', in andere als 'tussen Coesant en Greveninge'. Waarschijnlijk is Koezand (het 
Zeeuwse eiland aan de noordkant van de Heidensee) bedoeld en niet Cadzand, dat toen volledig in 
Vlaanderen lag. Gottschalk, Historische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaanderen, dl. 1, 2e dr., p. 120. 
207 Roth, Ene stille waerheyt, p. 114-124, gaf een uitgebreid overzicht van het 'verraad van Biervliet' en 
zijn gevolgen. 
208 Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 237. Roth, Ene stille waerheyt, p. 125-130. Werveke, "Aves-
nes en Dampierre", p. 319. 
209 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 2574. Floris gebruikte daarna (niet steeds consequent) de drievoudige titel. 
Anderen namen hem over, enige jaren later zelfs zijn tegenstanders. 
210 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 2661. 
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De Engelse koning had belang bij rustige handel met de overkant en stuurde be-
middelaars. De partijen kwamen in mei een bestand overeen tot begin 1294.211 

Na de dood van Rudolf in 1291 werd Adolf I van Nassau (1250-1298) tot Rooms-
Koning gekozen. Ook bij hem bleven de Avesnes en Floris in de gunst. Op 29 mei 
1293 bevestigde hij de beslissing van zijn voorganger uit 1281/1282 om Jan van 
Henegouwen met 'Rijks-Vlaanderen' (zonder Zeeland Bewestenschelde) te bele-
nen. Hij stelde vast dat door weerspannigheid van de Vlaamse graaf aan die uit-
spraak nog steeds geen uitvoering was gegeven. Daarom riep hij al zijn getrouwen 
op Jan zoveel mogelijk te helpen en Gwijde, die in de rijksban verkeerde, hun steun 
te onthouden.212 Deze laatste had al grote problemen met zijn Franse leenheer, 
durfde zijn land niet te verlaten, en was bereid tot toegevingen. Zijn aanbod van 15 
juni 1293, gedaan door tussenkomst van een gemachtigde, om de leenhulde voor 
'Rijks-Vlaanderen' via een gezant te betuigen of ze uit te stellen, werd door Adolf 
afgewezen.213 Gwijde protesteerde, waarna de Rooms-Koning op 21 augustus her-
tog Jan I van Brabant volmacht gaf voor het eind van het jaar een regeling met hem 
te treffen.214 Deze koerswijziging bij de koning werd waarschijnlijk veroorzaakt 
door de toenemende Franse invloed in Henegouwen en de onafhankelijkere opstel-
ling van de Vlaamse graaf. Het leidde tot een begin van overeenstemming, maar 
mislukte nadat ook de Franse koning Filips IV zich ermee bemoeide.215 Onder 
diens sterke druk verlengden de graven van Vlaanderen en Henegouwen op 20 
juni 1294 hun bestand. Nadat Filips eerst in 1283/1284 en 1289 op persoonlijke 
titel als scheidsrechter over 'Rijks-Vlaanderen' was opgetreden, kreeg zijn inmen-
ging toen een juridische basis. In het bestandsverdrag werd het Parlement van 
Parijs bevoegd verklaard voor alle Vlaams-Henegouwse strijdpunten, ook voor de 
Rooms-Duitse kwestie van 'Rijks-Vlaanderen'.216 Mede daarom kon koning Edward 
I van Engeland op 20 augustus 1294, door bemiddeling van Floris V, met de 
Rooms-Koning een tegen Frankrijk gericht verbond sluiten. De betalingen daar-
voor liepen via een Engels bankkantoor in Dordrecht. Als blijk van waardering 
bevestigde Adolf op 31 augustus 1294 de uitspraken van Rudolf inzake Zeeland 
Bewestenschelde en de ongeldigheid van het verdrag van Biervliet.217 Engeland en 
Frankrijk waren vanaf 1294 in staat van oorlog om het bezit van het hertogdom 
Aquitanië (Gascogne) en de oppermacht in het Westen. Als gevolg daarvan werd de 
handel tussen het 'Franse' Vlaanderen en Engeland verboden. Edward verplaatste 
daarop de Engelse wolstapel van Brugge naar Dordrecht.218 Gwijde zocht in zijn 
benauwenis steun bij de Engelsen via de verloving van een van zijn dochters met 
                                                                    
211 Idem, nr. 2798. 
212 Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 44, 45. 
213 Idem, nr. 47. 
214 Idem, nr. 54. 
215 Samanek, Studien zur Geschichte König Adolfs, p. 191-194. Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 
17-18. Delcambre, Les relations de la France avec le Hainaut, p. 138-141. 
216 Idem, p. 157-158. Het 'Parlement' was het Franse hofgerecht van door de koning benoemde juristen 
(uitgebreide beschrijving o.a. in Lehugeur, Histoire de Philippe le Long, roi de France, dl. 2, p. 143-213.  
217 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 2908-2910. Werveke, "Avesnes en Dampierre", p. 322. Van Eickels, "Die 
Grafen von Holland und das Reich im 12. und 13. Jh.", p. 86. 
218 Hugenholtz, Floris V, p. 77-79. Roth, Ene stille waerheyt, p. 136-140. 
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Edwards oudste zoon.219 Toen hij in oktober 1294 voor besprekingen in Parijs was, 
liep hij in een soortgelijke val als hijzelf in 1290 in Biervliet gespannen had. Hij 
werd er van ontrouw beschuldigd en met zijn zoons door Filips gevangengenomen. 
Pas begin 1295 werd hij vrijgelaten nadat hij zijn dochter Filippine, die zou trou-
wen met de Engelse troonopvolger, in gijzeling had overgeleverd. 

De Vlaamse graaf kwam bijna volledig onder Franse voogdij. Hij kreeg te maken 
met Franse medebestuurders en controleurs en verloor zijn contact met de 
Rooms-Koning. Deze activeerde in maart 1295 nog eens de leenrechtelijke en 
kerkrechtelijke procedures tegen hem: 'Rijks-Vlaanderen' moest aan Jan van He-
negouwen worden overgedragen.220 De brieven van Adolf aan de paus met het 
verzoek Gwijde te excommuniceren, zouden via Jan verstuurd worden maar bleven 
in diens kanselarij achter. Blijkbaar zag de Henegouwse graaf weinig heil meer in 
deze weg en werd er weer gesproken over een scheidsgerecht. In het voorjaar 
vond een Zeeuws-Hollandse inval in het Zwingebied plaats en werden de havens 
van Sluis en Cadzand in brand gestoken. Volgens de kroniekschrijver Melis Stoke 
was het omdat de Vlamingen daar troepen samentrokken voor een invasie in 
Zeeland. Floris zal in elk geval de kans hebben waargenomen Vlaanderen in zijn 
handel te treffen. De strijd liep na Engelse bemiddeling op 6 mei uit op een bestand 
voor enkele maanden.221 Op 27 oktober 1295 sloegen de Vlamingen terug. Ze 
landden met een invasiemacht bij Baarland op Borsele. Ze brandden het plaatsje 
plat, maar werden ingesloten door Zeeuwse troepen en vernietigend verslagen.222 

In de Vlaams-Henegouwse kwestie over 'Rijks-Vlaanderen' kwam de arbitrage 
weer op gang. Beide graven – militair, diplomatiek en financieel uitgeput – ver-
klaarden zich bereid de beslissing van twee scheidslieden, Godfried 'van Brabant' 
en Jan II van Dampierre, te zullen aanvaarden.223 Op 28 mei 1295 al volgde de uit-
spraak.224 Ze bevestigde het oorspronkelijke oordeel uit 1246 van de Franse ko-
ning Lodewijk IX en kardinaal-bisschop Odo van Tusculum. Het hield in dat de 
Vlaamse graaf Rijks-Vlaanderen zou behouden en daarvoor aan de Rooms-Koning 
leenhulde moest brengen. Jan van Henegouwen diende zijn aanspraken op die 
gebieden op te geven en brieven van de Rooms-Koning die afbreuk deden aan het 
recht van de Vlaamse graaf binnen veertien dagen in Kortrijk af te geven. Ook de 
andere bepalingen van de uitspraak waren in Jans nadeel of boden hem weinig 
voordeel. De status van Zeeland Bewestenschelde kwam in het besluit niet expli-
                                                                    
219 Verdrag van Lier van 31 aug. 1294. Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 18-19. 
220 Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 92, 93. Samanek, Studien zur Geschichte König Adolfs, p. 195. Delcambre, 
Les relations de la France avec le Hainaut, p. 165. Ook de steun van Gwijdes zoon Robrecht aan de op-
standige Henegouwse stad Valencijn zal meegespeeld hebben. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, 
p. 28-29. 
221 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 2996. Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 19. Roth, Ene stille waerheyt, p. 
131-132. 
222 De Graaf, Oorlog om Holland, p. 162, 176-178. Roth, Ene stille waerheyt, p. 132-135. 
223 Godfried 'van Brabant' (1250-1302), heer van Aarschot, was de broer van hertog Jan I van Brabant. 
Jan II van Dampierre (†1307), heer van Dampierre en Saint-Dizier, was een achterneef van Gwijde . 
224 Uitgebreide regesten van de overeenkomst tot arbitrage en de uitspraak in Saint-Genois, Monumens 
anciens, dl. 1.1, p. 264-265, en dl. 1.2, p. 837-839. Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 19-20. Franke, 
Johann II von Hennegau-Holland, p. 29-30. 
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ciet ter sprake, maar volgens het oordeel van 1246 kwam dit gebied aan de graaf 
van Vlaanderen. De graven van Henegouwen hadden er na 1248 nooit duidelijk 
aanspraak op gemaakt. De Hollandse graven waren noch bij de arbitrage van 1246 
noch bij die van 1295 betrokken. De soevereiniteit over Zeeland Bewestenschelde 
bleef daarom een zaak tussen de Vlaamse en de Hollandse graaf. Jan van Henegou-
wen protesteerde tegen de uitspraak, in het bijzonder tegen de bevestiging van het 
oordeel uit 1246. Hij bracht nieuwe bewijsstukken in en droeg de gevraagde do-
cumenten niet over. Jan en Gwijde namen daarna hun strijd weer op. 

3.12 De Franse draai van Floris V en zijn gevolgen in de regio 

Mogelijk heeft de Hollandse overval van begin 1295 op het Zwingebied de Franse 
koning op een idee gebracht. Al in de zomer van dat jaar voerde een invloedrijk 
familielid van de koning, Robert II van Artesië, aan het hof van Jan van Henegou-
wen in Bergen gesprekken met Floris.225 De Hollandse graaf, die zich traditioneel 
op het Rooms-Duitse Rijk en Engeland richtte, was ook voor Filips een aantrekke-
lijke bondgenoot. De een wenste het rijke Vlaanderen volledig in zijn macht te 
brengen, de ander wilde voorgoed af van de Vlaamse aanspraken op Zeeland Be-
westenschelde. Die aanspraken gaven voedsel aan het streven naar zelfbestuur van 
edelen in Zeeland, waardoor Floris steeds opnieuw gedwongen was kostbare mili-
taire acties uit te voeren.226 Van Engeland, met strategische belangen in Vlaande-
ren, had Floris in de Zeeuwse kwestie weinig hulp te verwachten. Edward had ook 
niet zijn kant gekozen toen hij, als afstammeling van Floris III en Ada van Schot-
land, aanspraak maakte op de vrijgevallen Schotse troon. De Engelse wolstapel, die 
in Dordrecht geen succes was, verhuisde die zomer samen met het Engelse bank-
kantoor naar Mechelen. Dat was dichter bij de afzetmarkt en beloonde de hertog 
van Brabant voor zijn bondgenootschap.227 Toch was Floris belangrijk voor de 
Engelse koning. Hij had hulptroepen toegezegd, vormde een goede verbinding met 
het Duitse Rijk en was bemiddelaar bij de vredes- of bestandsbesprekingen met 
Filips die toen in Kamerijk plaatsvonden.228 Floris zal voortdurend zijn belangen 
en mogelijkheden hebben afgewogen. De geringe uitkomsten en vooruitzichten 
van zijn Engelse bondgenootschap, en veel Frans geld en mooie beloften, brachten 
Floris ertoe van kamp te wisselen. Op 9 januari 1296 verbond hij zich als vazal met 

                                                                    
225 Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 31. Hugenholtz, Floris V, p. 81. Verkaik, De moord op graaf 
Floris V, p. 116-117. 
226 Lenselink, Studies over het Zeeuwse en het Leidse burggraafschap, p.16. 
227 De heerlijkheid Mechelen was formeel een leen van de prins-bisschop van Luik. De macht werd er 
gedeeld door een plaatselijke familie en hertog Jan II van Brabant. Jan was op 23 april 1295 voor een 
groot bedrag bondgenoot van de Engelse koning geworden. Hugenholtz, Floris V, p. 79-81. Verkaik, De 
moord op graaf Floris V, p. 126-134. Misschien wilde Jan door het verwerven van de wolstapel zijn 
positie in Mechelen versterken. 
228 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3062-3071. Hugenholtz, Floris V, p. 92. Floris wordt in de betreffende Engelse 
oorkonden graaf van Holland en Zeeland genoemd. 
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de Franse koning.229 Het onzekere lot van zijn zoon Jan, die aan het Engelse hof 
werd opgevoed, nam hij daarbij voor lief. Waarschijnlijk rond die tijd, misschien al 
in in de tweede helft van 1295, of anders in de eerste maanden van 1296, liet de 
Franse koning enkele zonen van Wolfert van Borsele in gijzeling nemen. Mogelijk 
gebeurde dat op verzoek van Floris V, maar ook Filips zelf kon het voorzien hebben 
op edelen die nauw met Gwijde verbonden waren.230 Naast gebrek aan vertrouwen 
in de kansen van de graaf van Vlaanderen, kan dit voor Van Borsele reden zijn 
geweest zich op 1 mei 1296 na jarenlange onenigheid met Floris te verzoenen.231 
Het liep voor beiden op een drama uit. 

Door het overlopen van Floris verzwakte het noordelijke front tegen Frankrijk en 
werden de verbindingen en de Rijnhandel tussen Engeland en het Duitse Rijk ver-
broken of bemoeilijkt. Een reactie kon niet uitblijven. In het voorjaar van 1296 
werd in het Engelsgezinde kamp een complot beraamd om Floris uit te schakelen. 
Naast Jan van Cuijk232 en enkele Hollandse en Zeeuwse tegenstanders van Floris' 
politiek waren waarschijnlijk Koning Edward, de hertog van Brabant en de graaf 
van Vlaanderen erbij betrokken. De bedoeling was Floris naar een veilige plek, 
desnoods naar Engeland, te ontvoeren om hem daar blijvend gevangen te houden. 
Zijn dertienjarige zoon Jan (1282-1299), die werd voorbereid op zijn huwelijk met 
een Engelse prinses, zou hem dan moeten opvolgen.233 Bij de uitvoering van het 
plan in juni 1296 werd Floris, in de verwarring en tegen de oorspronkelijke bedoe-
ling in, vermoord.234 In Holland en Zeeland legde men de verantwoordelijkheid 
ervoor vooral bij de uitvoerders in eigen land, en daarnaast bij de Brabantse en de 
Vlaamse vorst die ze steun en bescherming hadden geboden. Het is onwaarschijn-
lijk dat Wolfert Van Borsele erbij betrokken was, gezien zijn afhankelijkheid van 
Frankrijk en zijn openlijke formele verzoening met Floris kort daarvoor. Er volgde 
een periode van afrekeningen, opstanden en machtsstrijd. De jonge Jan (I) werd 
uitgeroepen tot nieuwe graaf van Holland-Zeeland, maar Edward liet zijn aan-
staande schoonzoon niet gaan voor er zekerheid was over een stabiel Engelsgezind 
bestuur. Jan van Henegouwen, oudste zoon van Aleid van Holland en achterneef 
van Jan I, werd door enkele Fransgezinde medestanders naar Holland geroepen om 
de moord te wreken. De Henegouwer kreeg steun van verschillende steden, wierp 
                                                                    
229 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3075-3079. Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 21. Delcambre, Les 
relations de la France avec le Hainaut, p. 174. Werveke, "Avesnes en Dampierre", p. 322-323. Hugen-
holtz, Floris V, p. 82-83, 90-92. Verkaik, De moord op graaf Floris V, p. 115-117. In de betreffende Franse 
oorkonden wordt Floris enkel graaf van Holland genoemd. 
230 Het feit van de gijzeling blijkt uit oorkonden van 1297, 1299 en 1300, en een vermelding bij Melis 
Stoke. Zie hierna. 
231 Wolfert gaf zich met o.a. zijn broers Raas en Jan volledig over aan Floris V. Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 
3112-3114. 
232 Jan I heer van Cuijk was aanvankelijk vazal van Floris V, later internationaal diplomaat werkend in 
opdracht van de koning van Engeland, de Rooms-Koning, de hertog van Brabant en de graaf van Vlaan-
deren. Verkaik, De moord op graaf Floris V, p. 136-144, 177-186. 
233 Verkaik, De moord op graaf Floris V, p. 135-150. Dijkhof, "Tussen koning en graven. Het leven van 
Elisabeth Plantagenet, gravin van Holland en Zeeland", p. 63-64. Hugenholtz, Floris V, p. 93. 
234 Verkaik, De moord op graaf Floris V, p. 150-154. Hugenholtz, Floris V, p. 94-102. Vleugels, "'Omme dat 
wi jonc zijn …': Jan I en de strijd om de macht in Holland, 1296-1299", p. 138-140. De Boer, Graven van 
Holland, p. 89. Roth, Ene stille waerheyt, p. 146-160. 
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zich op als regent en maakte een begin met het herstel van de orde.235 Als bondge-
noot van Frankrijk stuitte hij op verzet van een deel van de adel. Hertog Jan II van 
Brabant profiteerde van de onrust door zijn geschillen met Holland-Zeeland harder 
aan te kaarten. 

Graaf Gwijde, inmiddels zeventig jaar, gekortwiekt door de Franse koning en in 
voortdurende onmin met adel en steden, verkeerde niet in de positie om voluit te 
profiteren van de onzekere toestand in Zeeland. Filips had hem verboden troepen 
uit Kroon-Vlaanderen daarbuiten in te zetten, niet in Henegouwen maar ook niet in 
'Rijks-Vlaanderen' en Zeeland Bewestenschelde. Op bevel van de koning die hem 
van ongehoorzaamheid beschuldigde, en op aanstoken van enkele steden die hem 
betichtten van machtsmisbruik, werd Gwijde in juli 1296 weer voor het Parijse 
Parlement gedaagd. Omdat afzetting dreigde, zochten zijn juristen een noodoplos-
sing. Op 20 juli 1296 droeg hij, met de instemming van zijn oudste zoon Robrecht, 
zijn vermeende rechten op Zeeland Bewestenschelde, de leenhoogheid uitgezon-
derd, over aan een zoon die geen vazal van Filips was of zou worden. De jonge 
eerzuchtige en vechtlustige Gwijde 'van Namen' (Ghyot, Guyon, ca. 1270-1311) en 
zijn erfgenamen en opvolgers werden belast met de handhaving van die rechten, in 
het bijzonder tegenover de nieuwe graaf Jan I.236 Zonodig kon hij militair ingrijpen, 
ook tegen de zelfbenoemde regent Jan van Henegouwen. Er was geen definitieve 
breuk geweest met Floris V en diens opvolging was nog niet formeel geregeld. Men 
mag Gwijdes mandaat van 1296 daarom niet zonder meer beschouwen als op-
dracht om zelf als graaf in Zeeland op te treden. De rechtszaak in Parijs liep voor de 
Vlaamse graaf slecht af: hij werd er vernederd en nog verder van zijn macht en 
bezit ontdaan. 

Over wat er in de zomer van 1296 in Zeeland gebeurde, bestaat weinig zekerheid. 
De bronnen en literatuur erover zijn beperkt en tegenstrijdig.237 Op basis van de 
laatste gegevens zou de volgende reconstructie kunnen worden gemaakt. Wolfert 
van Borsele moet door zijn recente ballingschap in Vlaanderen goed zijn ingelicht 
over de politiek van dat gewest. Hij waarschuwde direct na de ontvoering van Flo-
ris V in Dordrecht voor een invasie in het onbeschermde Zeeland. Mogelijk vreesde 
hij dat ballingen en andere Vlaamsgezinde Zeeuwse edelen met Vlaamse hulp daar 
het bestuur zouden willen overnemen. Gwijde zou een toevluchtsoord, waar Filips 
hem niet kon raken, goed kunnen gebruiken. Met Dordtse hulp keerde Van Borsele 
naar Walcheren terug. Hij probeerde er de macht in handen te nemen en de verde-

                                                                    
235 Janse, "Jean d'Avesnes, comte de Hollande (1299-1304): Les villes, la noblesse, le pouvoir", p. 207-
214. Roth, Ene stille waerheyt, p. 163-173, 182, 189-190. 
236 '… faisons savoir a tous ke nous a Guyot nostre fil et a ses hoirs … donnons … toute le action ke nous 
aviemes encontre noble homme Florent … conte de Hollande ki mors est nouvellement, et ke ore avons 
… a Jehan nostre neveu son fil, …, et tout le droit ke nous avons en Zelande, …, sauve le hommage de 
ches chozes a nous et a nos hoirs, contes de Flandres a tous jours.' Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3155. Funck-
Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 179. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 238-239. Pols, 
"Graaf Jan I van Holland", p. 32. Obreen, "De eerste jaren na den dood van Floris V", dl. 2, p. 33-34. 
237 Melis Stoke, Rijmkroniek van Holland, uitg. Burgers, p. 254-260. Franke, Johann II von Hennegau-
Holland, p. 53. Pols, "Graaf Jan I van Holland", p. 31-32. Roth, Ene stille waerheyt, p. 174-181. Vleugels, 
"Omme dat wi jonc zijn …", p. 144, wees op aanvullende informatie in het nieuwe OBHZ, dl. 5. 
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diging te organiseren. Hij zal er, gezien zijn verleden, de nodige achterdocht en 
tegenwerking van de steden hebben ontmoet.238 De Vlaamse graaf voorzag inder-
daad de ballingen van schepen, huurlingen en geld, waarna deze in de tweede helft 
van juli de oversteek naar Zeeland waagden. De jonge Gwijde 'van Namen', belast 
met de handhaving van de Vlaamse rechten in Zeeland, kan de actie hebben geleid. 
Blijkbaar was er nog geen leger aanwezig om hen op te vangen. De invallers sloe-
gen, mogelijk met hulp van andere Zeeuwse edelen, het beleg voor Middelburg en 
sloten het af van de zee. Erg lang kon het kleine Middelburg dat niet uithouden. 

Jan van Henegouwens eerste zorg was geweest in Holland zijn voorlopig bestuur te 
vestigen. Zodra hij daar de handen vrij had, verzamelde hij een ontzettingsleger en 
voer ermee naar Zierikzee. Voor hij in actie kon komen, hadden de belegeraars zich 
al teruggetrokken. Ze vermeden een veldslag met onzekere uitkomst, maar be-
haalden enige diplomatieke winst. We mogen aannemen dat Van Borsele, met uit-
gebreide en kwetsbare bezittingen bij Veere op Walcheren, meteen in onderhande-
ling was getreden met zijn voormalige Vlaamse beschermers. Blijkbaar kwam het, 
met instemming van het benauwde Middelburg, tot een voorlopige overeenkomst. 
De precieze inhoud kennen we niet; misschien ging het om een vorm van bemidde-
ling of arbitrage door de Engelse koning. We weten er enkel van door een gedeelte-
lijk bewaard gebleven brief die Van Borsele en zijn medestanders op 9 augustus 
1296 schreven aan de Engelse koning. Ze spraken daarin van een tijdelijk bestuur 
in Zeeland in overeenstemming met de graaf van Vlaanderen. Ze verzochten de 
koning de nieuwe graaf Jan I zo spoedig mogelijk te laten terugkeren. Ook vroegen 
ze hem te bevorderen dat hun overeenkomst met Vlaanderen in stand zou blijven 
en dat Dordrecht en Zierikzee ermee zouden instemmen: 

… et ausi lui avons esc[***]-ment , par grande deliberation et par le plus grant pourfit ke nous meimes 
avons recheut pour gouverne[***] Flandres juskes a la venue nostre treschier seigneur .. Jehan devant-
dit, et lui avons priiet molt[***] avons fait, kar certes nous lavons fait pour molt de peril a warder et 
pour ce, sire, auss[***] de vostre service ensi ke nous avons plus clerement escrit a notre seigneur .. Je-
han devant dit, amers[***] necessiteit et utiliteit se voille haster de venir en sa tierre et kil ausi voille 
envoiier [***]rixe et de Durdrecht kil se voillent acorder aveuc les hommes du paiis encore nen se[***] 
pour ce, sire, ke nous tenons fermement ensi ke nos devons ke Jehan de Hollande [***] choses si comme 
il doit de vostre discreit conseil. Nous prions quant ke nos sommes et suppli[***] ke Jehan de Hollande 
no treschier sires devant dit tiegne ferm et estable ce ke nous [***] seigneur le ..conte de Flandres et ke 
vous, sires, le voillies pour la tres grande necessiteit et utili[***] lettres au viles kil sacordent aveuke les 
hommes molt grant biens emporra avenir s[***] plaisir. …239 

[… en ook hebben wij hem (graaf Jan I van Holland) geschreven…., door uitgebreide beraadslagingen 
en wegens het grootste voordeel dat wijzelf hebben gezocht …. om te regeren …. Vlaanderen tot de 
terugkomst van onze voornoemde zeer geliefde heer Jan, en wij hebben hem …. verzocht veel …. heb-
ben gedaan, want wij hebben het zeker gedaan om te beschermen(?) tegen veel gevaren en daarom, 
sire, ook …. uw dienst zoals wij uitgebreider hebben geschreven aan onze voornoemde heer Jan, …. 
noodzaak en belang zich te willen haasten om naar zijn land te komen en dat hij ook aan ………. Zie-
rikzee en Dordrecht zou willen sturen dat ze zouden willen instemmen met de lieden van het land …., 
sire, dat wij standhouden zoals wij willen dat Jan van Holland …. zoals u belieft aan te raden(?). Wij 

                                                                    
238 Er zijn geen aanwijzingen voor dat Van Borsele, zoals sommige auteurs vermoedden, een inval van-
uit Vlaanderen gesteund zou hebben. Het is, gezien zijn ommezwaai van kort daarvoor en zijn afhanke-
lijkheid van Frankrijk, ook onwaarschijnlijk. 
239 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3158, 3159. 
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verzoeken …. en smeken dat Jan van Holland, onze voornoemde zeer geliefde heer, krachtig en on-
veranderd vasthoudt wat wij …. heer graaf van Vlaanderen en dat u, sire, hem vanwege de zeer grote 
noodzaak en het nut …. brieven aan de steden, dat ze instemmen met de lieden ….] 

Beide steden schreven die zomer zelf aan koning Edward met de vraag graaf Jan te 
laten gaan. Zierikzee, dat blijkbaar tussen twee vuren zat, voegde eraan toe dat het 
moeite had de stad tegen andere partijen te verdedigen. Edward antwoordde Van 
Borsele, de andere edelen, Dordrecht en Zierikzee op 16 september 1296 en ver-
zocht hun zich te voegen naar de aanwijzingen van zijn gezanten en de komende 
bevelen van graaf Jan I.240 Ook gaf hij de handel met Holland-Zeeland, die hij begin 
dat jaar vanwege het Franse avontuur van Floris V verboden had, onder voor-
waarden weer vrij.241 

Op 7 januari 1297 huwde Jan I van Holland-Zeeland in Ipswich met de eveneens 
veertienjarige prinses Elisabeth. Een grote delegatie uit Holland-Zeeland was 
daarbij aanwezig. Hij mocht daarna naar zijn land terugkeren, in een kring van 
Engelse en Engelsgezinde toezichthouders en raadgevers; zijn echtgenote zou later 
volgen. De jonge Hollandse graaf tekende op 16 januari een oorkonde waarin hij 
beloofde zich in alles aan de aanwijzingen van zijn Engelse raadslieden te zullen 
houden.242 Met vooruitziende blik schatte Edward Wolfert van Borsele naar waar-
de. Hij liet hem zijn belofte overbrengen, geen vrede met de koning van Frankrijk 
te zullen sluiten voordat Wolferts zonen die in Frankrijk in gijzeling gehouden 
werden, zouden zijn bevrijd.243 Voordat het gezelschap op 20 januari vertrok, trof 
Edward nog maatregelen om de verscheurende twisten tussen zijn bondgenoten 
op het vasteland zoveel mogelijk in te dammen. Zijn schoonzoon gaf hem volmacht 
zijn overgeërfde geschillen met Brabant te beslechten, en de garantie de beslissing 
te zullen naleven. Van een machtiging van Jan inzake de problemen met Vlaande-
ren is geen oorkonde bewaard gebleven; mogelijk is die er in verband met Hol-
landse of Zeeuwse gevoeligheden ook niet in die vorm geweest.244 Gwijde, aan het 
eind van zijn Latijn, vroeg Edward in elk geval wel om zijn arbitrage in het geschil 
met Holland; hij zegde toe zich aan de uitspraak te zullen houden.245 Het lijkt erop 
dat hij ook arbitrage of bemiddeling in zijn problemen met Henegouwen heeft 
gevraagd, maar daarvan is geen schriftelijk bewijs; het is onwaarschijnlijk dat de 
Henegouwse graaf ermee heeft ingestemd. 
                                                                    
240 Idem, nr. 3172, 3174, 3177-3181. 
241 Idem, nr. 3175. 
242 Idem, nr. 3228. 
243 Idem, nr. 3229, 17 jan. 1297. Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 179, voetnoot 1. Pols, 
"Graaf Jan I van Holland", p. 36. De namen van die zonen en de omstandigheden van de gijzeling zijn 
niet bekend. Gissenderwijs kan men bedenken dat de zonen in 1295/1296 als borg in Franse gijzeling 
zijn genomen in de tijd dat Wolfert vazal was van de gekortwiekte Vlaamse graaf, ofwel dat het gebeur-
de op verzoek van Floris V. Het kan een reden zijn geweest voor zijn overlopen naar Floris, toen die de 
Franse zijde gekozen had. Omdat de politieke situatie in Holland met de moord op Floris V snel veran-
derde, zullen de zonen in gijzeling zijn gebleven. Ze speelden ook later nog een rol. Zie hierna. 
244 Vleugels, "Omme dat wi jonc zijn …", p. 142, stelde zonder bewijs dat Jan zijn geschillen met Vlaande-
ren beloofde voor te leggen aan Edward. 
245 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3221 (volmacht van Jan I inzake Brabant), nr. 3223 (volmacht van Gwijde 
inzake Holland), nr. 3224 (herhaling van volmacht van Jan I inzake Brabant). Brosien, Der Streit um 
Reichsflandern, p. 22, 26-27.  
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Edward benoemde op 12 februari 1297 enkele van zijn geestelijken en edelen tot 
scheidslieden, met de opdracht ervoor te zorgen dat zijn bondgenoten hun onder-
linge geschillen aan zijn oordeel zouden onderwerpen. Ze moesten de twistpunten 
onderzoeken en hem daarover berichten, dan wel zelf de partijen tot een wapen-
stilstand of vredesverdrag brengen. In de oorkonden was daarbij sprake van En-
gelse bemiddeling of arbitrage tussen Holland-Zeeland en Brabant, Holland-
Zeeland en Vlaanderen, Vlaanderen en Henegouwen, en Brabant en de aartsbis-
schop van Keulen.246 Enkele van die acties kunnen, gezien de formulering van de 
opdracht, berusten op een minder duidelijke wens van een of beide partijen of op 
het eigen initiatief van koning Edward. In de opdracht tot bemiddeling of arbitrage 
tussen Holland-Zeeland en Vlaanderen zien we mogelijk de voornaamste bepaling 
terug van de Middelburgse overeenkomst van 1296, waarop Van Borsele en de 
zijnen in hun brief aan de Engelse koning aangedrongen hadden. 

Toen Jan I van Holland-Zeeland in zijn graafschap aankwam, moest Jan van Hene-
gouwen, sterk gericht op Frankrijk en vijand van Vlaanderen, het veld ruimen. Van 
Borsele kon zich handhaven, zij het de eerste maanden nog niet op de voor-
grond.247 Het nieuwe bestuur trad meteen op tegen de steeds opstandige West-
Friezen. Ze werden in een veldslag op de Vroonergeest bij Alkmaar verpletterend 
verslagen en voor een groot deel omgebracht. In de eerste jaren daarna was er nog 
sprake van kleinere onlusten, maar de overblijvende West-Friezen voegden zich 
ten slotte in het Hollandse landsverband.248 Daarmee verdween het laatste taal-
kundig, cultureel en juridisch herkenbare overblijfsel van het oorspronkelijke 
Middenrijks Frisia. 

3.13 Vlaanderen breekt met Frankrijk en komt alleen te staan 

De eerste helft van het jaar 1297 werd getekend door een ongekende diplomatieke 
activiteit. De overeenkomsten rond het huwelijk van Jan I beoogden van Holland-
Zeeland een Engels protectoraat te maken. Ook Gwijde van Vlaanderen, bevrijd van 
de directe bedreiging in het noorden, kon toen steun bij de Engelse koning zoeken. 
                                                                    
246 De ambitieuze formulering lijkt te duiden op een eerste stap van wapenstilstand en bemiddeling, 
waarna, als die geen succes had, een scheidsrechterlijke uitspraak van Edward zou moeten volgen. 
Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3254 (opdracht van Edward inzake Holland vs. Brabant), nr. 3255 (opdracht 
van Edward inzake Holland vs. Vlaanderen). In de kopnoot van nr. 3254 worden de gelijktijdige andere 
opdrachten tot bemiddeling of arbitrage genoemd, waaronder nr. 3255. Zie ook Van Mieris, Groot char-
terboek, dl. 1, p. 581-582. 
247 Verschillende auteurs verbaasden zich erover of gaven geen verklaring voor het feit dat Van Borsele 
eind 1296 en in 1297 nog een rol kon spelen in Holland-Zeeland (bijv. Roth, Ene stille waerheyt, p. 176, 
en Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 238-239). Ze meenden, op gezag van Melis Stoke en andere 
critici, dat hij mogelijk betrokken was bij het complot tegen Floris V, Gwijde had uitgenodigd Zeeland 
binnen te vallen en 'hoogverraad' had gepleegd tegenover Holland en zijn graaf. In onze reconstructie 
corrigeerde Van Borsele enkel achteraf de riskante koers van Floris V en richtte hij zich, net als een 
meerderheid in Holland-Zeeland, op dat moment om redenen van opportuniteit op Engeland. Vlaande-
ren hield hij op afstand met een afspraak over wapenstilstand en bemiddeling, die in de gegeven moei-
lijke omstandigheden voor ieder aanvaardbaar was. 
248 Verkaik, De moord op graaf Floris V, p. 156-171. 
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Op 7 januari 1297, Jans trouwdag, sloten ze een offensief en defensief verbond, te 
bekrachtigen door een huwelijk tussen hun kinderen. De 9e januari 1297 verbrak 
Gwijde de leenband met de Franse koning, die op tirannieke wijze de belangen van 
zijn graafschap en zijn Huis geschaad zou hebben. Hij liet weten Vlaanderen voort-
aan als vrij bezit te zullen houden.249 Weer enkele dagen later verzocht hij vanuit 
Wijnendale de Engelse koning scheidsrechter te willen zijn in het conflict over 
Zeeland Bewestenschelde.250 Wellicht deed hij dat ook inzake de andere delen van 
Rijks-Vlaanderen. Steun of neutraliteit in de strijd tegen Filips waren daarbij be-
langrijker dan de oplossing van die geschillen. Mogelijk is er een begin van bemid-
deling geweest tussen Gwijde en zijn kleinzoon Jan van Holland, maar dat leidde in 
elk geval niet tot een overeenkomst.251 In afwachting van een Franse reactie deed 
Gwijde alles om zijn thuisfront te versterken. Hij probeerde de Vlaamse edelen, die 
in meerderheid Fransgezind waren, zoveel mogelijk aan zich te binden. Hij verving 
waar hij kon de tegenstrevende stadsbesturen, of kwam ze anders vergaand tege-
moet. Nadat hij in 1296 al zijn zoon Gwijde 'van Namen' het toezicht op Zeeland 
Bewestenschelde had opgedragen, belastte hij in maart 1297 diens oudere broer 
Jan ('van Namen', 1267-1330) met het bestuur van Namen.252 De Franse koning 
zette een juridisch steekspel in en bereidde zich voor op de oorlog. Eind mei 1297 
sloot hij in Pont-Sainte-Maxence een verdrag van wederzijdse bijstand met graaf 
Jan van Henegouwen en regelden ze een nieuwe huwelijksband tussen hun fami-
lies. Het verdrag bepaalde dat Filips zijn bondgenoot zou helpen 'de landen in te 
nemen die hem eerder waren toegekend of nog toegekend zouden worden'. Het 
was onduidelijk of dat mede betrekking had op 'Rijks-Vlaanderen'.253 Jan werd 
verplicht tot grote militaire inspanningen, maar de Franse koning droeg vrijwel 
alle kosten. 

Gwijde had zich in het voorjaar gehaast zijn verhouding tot de Rooms-Koning te 
verbeteren. Adolf behoorde weliswaar sinds 1294 tot het Engelse kamp, maar had, 
net als zijn voorganger Rudolf, als beschermer van het rijksrecht steeds de Avesnes 
gesteund. De regie over de bestemming van Rijks-Vlaanderen, ook de bemiddeling 
of arbitrage daarover, moest hij intussen delen met andere koningen en vorsten en 
met de rivaliserende families. Alleen voor de schone vorm, en in noodgevallen, 
                                                                    
249 Werveke, "Avesnes en Dampierre", p. 323-324. Vandermaesen, "Vlaanderen en Henegouwen onder 
het Huis van Dampierre", p. 406-408. 
250 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3223. 
251 Gezien een in Vlaanderen bezegelde oorkonde van 21 mei 1297, zou graaf Jan I, waarschijnlijk samen 
met Van Borsele, Gwijde opgezocht hebben. Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3284. Waller Zeper, Jan van Hene-
gouwen, heer van Beaumont, p. 10. 
252 Beide benoemingen werden in de literatuur nogal eens gelijk en gelijktijdig voorgesteld, maar waren 
dat niet. Jan werd meteen graaf van Namen (zijn vader bleef tot zijn dood 'markies van het markgraaf-
schap'), met echte bevoegdheden. De jonge Gwijde had aanvankelijk titel noch bestuursbevoegdheden 
in Zeeland. Zie hierna. 
253 '… à ce ke il recouvre envers ledit Gui & ses hoirs son heritaige, & ait ses jugies fais & à faire, 
nomeement la Terre de Namur' [… opdat hij bij de voornoemde Gwijde en zijn erfgenamen zijn erfdeel 
krijgt en datgene dat hem toegekend is of zal worden, met name het Land van Namen] Van Mieris, Groot 
charterboek, dl. 1, p. 585. Devillers, Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hai-
naut et de Luxembourg, dl. 3, nr. 398, p. 552-554. Delcambre, Les relations de la France avec le Hainaut, 
p. 193-198. Samanek, Studien zur Geschichte König Adolfs, p. 196. 
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werd hij er nog bij betrokken. De overgang van Gwijde naar het Engelse kamp, en 
verzoeken om begrip en genade van de paus, maakten dat Adolf zich ten slotte 
openstelde voor de toenadering van de Vlaamse graaf.254 De koning ontving hem 
op 1 juni 1297 in Keulen. Nadat Gwijde een bijdrage van tienduizend pond had 
toegezegd, werd hij van de rijksban ontheven en riep Adolf hem en Jan van Hene-
gouwen op voor een rechtsgeding op 17 juli.255 Het was daarvoor te laat. De graaf 
van Henegouwen had geen belang meer bij een uitspraak van de Rooms-Koning. 
Hij was enkele dagen eerder een nauw verbond aangegaan met de Franse ko-
ning.256 Filips had met het juridisch zijtoneel van Adolf niets te maken; op 15 juni 
1297 stak hij met een groot leger de Vlaamse grens over. 

In Holland-Zeeland had Wolfert van Borsele na het vertrek van Jan van Henegou-
wen weinig meer te duchten. Hij slaagde er al snel in de algehele leiding van het 
graafschap in handen te krijgen. Jan I droeg hem op 30 april en 2 mei 1297 formeel 
de bestuurlijke en financiële macht over, tot zijn vijfentwintigste jaar.257 Mogelijk 
waren er die eerste maanden nog goede contacten met Vlaanderen. Daarna verlo-
ren de Engelse raadslieden hun controle over de jonge graaf. Van Borsele schakel-
de zijn concurrenten en tegenstrevers een voor een uit. Jan van Renesse, de be-
langrijkste edele van Zeeland Beoostenschelde, beschuldigd van verraad, moest 
naar Vlaanderen vluchten. Daar had de oorlog voor Gwijde een dramatische ont-
wikkeling. Zijn leger werd bij Veurne verslagen, zodat hij enkel nog kon steunen op 
een aantal versterkte steden. Koning Edward had in eigen land grote problemen 
om zijn vazallen te bewegen tot een geldelijke en militaire bijdrage. Zijn oorlog in 
Aquitanië was slecht verlopen en hij onderhandelde met Filips over een vergelijk. 
Pas tegen september landde Edward met een klein leger in Sluis; zijn dochter Eli-
sabeth, echtgenote van Jan van Holland, bracht hij mee. Holland-Zeeland steunde 
Frankrijk niet meer, maar hielp ook niet om Vlaanderen te redden. De troebele 
verhoudingen, vanwege de strijd om Zeeland Bewestenschelde en de moord op 
Floris V, waren nog allerminst opgeklaard. De verdediging van Vlaanderen, gro-
tendeels geleid door Gwijdes zonen, stortte langzaam in. De ene na de andere 
Vlaamse stad moest zich overgeven. In oktober hadden ze alleen nog Dowaai, Ie-

                                                                    
254 Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 47-48. 
255 Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 137, 138. Böhmer, Regesta Imperii, reeks 6, dl. 2, Adolf, 3 juni 1297, nr. 
838, 839. Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 31. Samanek, Studien zur Geschichte König Adolfs, p. 
199-200. Vanderkindere, La formation territoriale des principautés belges au Moyen Age, dl. 1, p. 220, en 
Delcambre, Les relations de la France avec le Hainaut, p. 198, vermeldden dat Adolf de eerdere uitspra-
ken die ten nadele van Gwijde waren gedaan, introk. Dat is niet juist. Hij hief alleen, tegen betaling, de 
ban op om een rechtszaak mogelijk te maken, zoals Rudolf op 15 maart 1288 ook al eens had gedaan. 
Gwijde kon putten uit een subsidie van 76.000 pond van de Engelse koning (zie regest nr. 839); of hij 
echt betaald heeft, is niet bekend. 
256 Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 35-41, 48. Ook Franke overdreef de actie van Adolf ten 
gunste van Gwijde. 
257 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3276, 3277. Pols, "Graaf Jan I van Holland", p. 38-41. Roth, Ene stille waerheyt, 
p. 199-204. 
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per, Torhout, Damme, Aardenburg, Gent, Oudenaarde en het grootste deel van 
'Rijks-Vlaanderen' in handen.258 

De Engelse koning was in het benauwde Gent slecht op zijn gemak. De Rooms-
Koning zakte pas in de herfst met een onbetekenende troepenmacht de Rijn af. Hij 
had te maken met onrust in het eigen Rijk en liet zich onder druk van paus Bonifa-
tius VIII (1235-1303) bewegen tot langdurige onderhandelingen met een geheime 
Franse missie.259 Pas toen het te laat was, kwam hij in actie. Het seizoen voor vech-
ten en belegeren was voorbij. Gezanten van de paus leidden onderhandelingen in 
en bereikten op 9 oktober 1297 een wapenstilstand waar alle wederzijdse bond-
genoten in begrepen waren.260 Er was toen ook gelegenheid voor de overdracht 
van Elisabeth, de nieuwe gravin van Holland-Zeeland. Jan voelde er niet voor haar 
in Biervliet op te halen, zoals zijn schoonvader voorstelde. Het was voor zijn gevolg 
te gevaarlijk zolang hij geen eigen wapenstilstand met Vlaanderen had gesloten. 
Zelf wilde hij niet het land betreden waar de moordenaars van zijn vader gastvrij 
onthaald waren. Er gold nóg een groot veiligheidsrisico: wie de jonge graaf kidnap-
te, had de macht in Holland-Zeeland. Ten slotte zal Biervliet onaangename herin-
neringen hebben opgeroepen aan de slinkse gevangenname van Floris V in 1290. 
Als compromis nam Jan zijn vrouw waarschijnlijk in november 1297 bij Sterdijke 
aan boord.261 Dat was een eindje buiten Biervliet, niet ver van de Heidensee aan de 
grens van het watergebied van de graaf van Holland-Zeeland. 

Het vrije Vlaanderen leek een verloren zaak. De geestdrift om de Fransen te be-
strijden, toch al niet groot, was gebroken. Edwards troepen, al te lang ingekwar-
tierd in Gent, raakten slaags met de burgerij. Na de winter keerde de koning met 
zijn leger teleurgesteld naar zijn land terug.262 Edward en Rooms-Koning Adolf 
onderhandelden daarna, elk voor zich, met de Fransen. Paus Bonifatius VIII sprak 
met alle partijen en wierp zich op als scheidsrechter. In die sfeer moet de overeen-
komst worden geplaatst die omtrent april 1298 tussen gemachtigden van de Hol-
landse graaf en de koning van Frankrijk werd gesloten. Ze is bekend uit een oor-
konde van de afgezanten die het bestaan ervan bevestigde maar niets vermeldde 
over de inhoud.263 Het verdrag droeg de zegels van de gemachtigden, maar nog 
niet dat van Jan I. Blijkbaar had Frankrijk na de wapenstilstand weer toenadering 

                                                                    
258 Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 264-269. Werveke, "Avesnes en Dampierre", p. 326. 
Vandermaesen, "Vlaanderen en Henegouwen onder het Huis van Dampierre", p. 408. 
259 Er zijn geen steekhoudende bewijzen dat Frankrijk de Rooms-Koning omkocht. Samanek, Studien zur 
Geschichte König Adolfs, p. 204-205. Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 22-25, 32. 
260 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3332, 3351, 3353. Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 30. Werveke, 
"Avesnes en Dampierre", p. 325-326. 
261 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3333, 3338-3345, 3358, 3359, 3361. Dijkhof, "Tussen koning en graven", p. 
67-68. Vleugels, "Omme dat wi jonc zijn …", p. 146-148. 
262 Verkaik, De moord op graaf Floris V, p. 183. 
263 '… envoiiés de par tresnoble et haut prince J. conte de Hollande pour la besoigne de certaines al-
liances et convenences entre tres puissant prince nostre seignour le roy de France et le devantdit conte, 
…' [… gezanten van de hoogedele Jan, graaf van Holland, voor de besprekingen over zekere verbintenis-
sen en overeenkomsten tussen zijne hoogheid de koning van Frankrijk en de voornoemde graaf, …] 
Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3392, 3393. Roelink, "Van sinen lechame…", p. 142. Berten, "Histoire du lien 
féodal", dl. 2, p. 239. 
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tot zijn vroegere bondgenoot gezocht. Filips probeerde Jan van Holland te houden 
aan het verbondsverdrag dat zijn vader Floris V op 9 januari 1296 met hem geslo-
ten had. Die overeenkomst was weliswaar 'persoonlijk' en bond niet nadrukkelijk 
de opvolgers van Floris, maar ze kon zonodig in die zin worden uitgelegd. Jan van 
Holland gedroeg zich aanvankelijk als de respectvolle schoonzoon van de Engelse 
koning, maar had geen alliantieverdrag met hem zoals Gwijde en Adolf dat hadden. 
Een verbond met de verantwoordelijken voor de moord op zijn vader zou in Hol-
land-Zeeland op weerstand stuiten. Deze omstandigheden boden hem de nodige 
diplomatieke ruimte.264 Dat laatste werd bestreden door de graaf van Vlaanderen, 
bij wie de Frans-Hollandse besprekingen grote ongerustheid wekten.265 Volgens 
Gwijde lieten de bepalingen van de wapenstilstand geen nieuwe allianties toe. 
Filips heeft daar wellicht tegenin gebracht dat het een bestaand verbond betrof. 
Niemand anders dan Wolfert van Borsele was in die tijd in staat namens de graaf te 
handelen. Aannemelijk is dat de bevrijding van zijn zonen uit Franse gevangen-
schap deel uitmaakte van de besprekingen. Het onderwerp zal, gezien de eerdere 
belofte van Edward, mogelijk ook door de Engelsen in hun onderhandelingen met 
Frankrijk zijn aangeroerd. In die gesprekken, die nog meerdere jaren voortsleep-
ten, zal het van ondergeschikt belang zijn geweest. We weten niet of bij de Frans-
Hollandse onderhandelingen de soevereiniteit over Zeeland Bewestenschelde ter 
sprake kwam. Het zou in de lijn der ontwikkeling liggen als van Hollandse zijde 
toen de erkenning gevraagd werd, dat dit gebied integraal deel uitmaakte van het 
graafschap Holland-Zeeland. Onduidelijk is ook of het tot een definitief verdrag 
kwam.266 Aangezien Jan I en Van Borsele begin 1299 vrede sloten met Vlaanderen, 

                                                                    
264 Zie het antwoord van graaf Jan I van 23 okt. 1297 aan de Engelse koning, toen die hem berichtte dat 
hij mede namens hem een wapenstilstand met Frankrijk was overeengekomen. Jan verzekerde Edward 
daarbij dat hij zijn bondgenoot zou blijven, maar dat hij geen verdragen wenste te sluiten met degenen 
(bedoeld waren Vlaanderen en Brabant) die zijn vader hadden omgebracht. Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 
3353. 
265 '… car nous entendons pour certain … ke li roys de Franche et ses consaus ont travellié et travaillent 
chascun jor a che ke li cuens de Hollande, nos niés, tiegne au roy de Franche les convenences teles ke 
ses peres eut à lui, et ou point que cheste lettre fu donnée, estoit ja li besogne si avant menée comme del 
aproismier et de lui alliier au Roy, ensi comme ses peres i fu; che seroit moult plainement contre nous; 
et si va li roys moult apertement contre le soufrance, en lequel est bien contenu que chascuns che ki en 
se main estoit tenist paisiulement, et ke nus enforchier ne se devoit contre l'autre de nouvelle alliance, 
…' [… want wij zijn er zeker van … dat de koning van Frankrijk en zijn raadgevers er dagelijks aan ge-
werkt hebben en er nog aan werken om de graaf van Holland, onze kleinzoon, te houden aan de regelin-
gen die zijn vader met de koning van Frankrijk had. En op het moment dat deze brief werd geschreven, 
was de zaak al zover gebracht dat hij de koning genaderd en met hem verbonden was, zoals zijn vader 
dat was, wat volkomen tegen ons gericht zou zijn. En zo handelt de koning geheel openlijk tegen het 
bestand, dat heel duidelijk inhoudt dat elk datgene dat hij in bezit heeft vreedzaam behoudt en dat 
niemand zich met een nieuwe alliantie tegen de ander mag versterken …] Brief van april 1298 van 
Gwijde aan zijn zonen bij het hof van de paus in Rome. Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 
283. 
266 Ook volgens Gwijdes brief van april 1298 waren de onderhandelingen nog niet afgerond. Idem brief 
van 6 sept. 1298, met vergelijkbare bewoordingen. Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 283-
285. Kervyn de Lettenhove, Études sur l'histoire du XIIIme siècle, p. 55. Franke, Johann II von Hennegau-
Holland, p. 55-56, gebruikte een foute chronologie; zijn conclusie dat het Frans-Hollandse verdrag 
bekrachtigd werd, is onvoorzichtig. 
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en Van Borseles zonen in september 1299 nog in gevangenschap verkeerden, mag 
men ervan uitgaan dat het niet werd bekrachtigd, althans niet werd uitgevoerd.267 

De besprekingen in Rome voerden na een uitspraak van de paus op 27 juni 1298 
tot feitelijke vrede tussen Frankrijk en Engeland. Het Vlaams-Franse conflict, een 
'interne kwestie tussen de leenheer en zijn opstandige vazal', werd daarbij niet 
opgelost. Er zijn ook geen aanwijzingen dat Van Borseles zonen vrijgelaten wer-
den. In dezelfde tijd werd Rooms-Koning Adolf door een groep rijksgroten van zijn 
troon vervallen verklaard en sneuvelde hij in de daaropvolgende veldslag. Zijn 
opvolger Albrecht I van Habsburg (1255-1308) werd op 24 augustus 1298 in Aken 
gekroond. Hij had al in juli via tussenpersonen de graven van Henegouwen en 
Vlaanderen daarvoor uitgenodigd, met de bedoeling hun vete te beëindigen en 
invloed in het Westen te krijgen. Gwijde had hij, zonder meteen een kant te kiezen, 
vriendschap en een eervolle positie in het Rijk in het vooruitzicht gesteld.268 De 
Vlaamse graaf kon elke steun gebruiken. Hij nam deel aan de kroningsplechtigheid 
en bracht hulde aan de nieuwe koning. Jan van Henegouwen voorzag dat zijn kan-
sen keerden en bleef weg. Gwijde werd die dag, na een onderbreking vanaf 1279, 
weer als vazal en leenman in zijn oude lenen aangenomen. De oorkonde gaf niet 
aan wat precies die lenen waren.269 Het behelsde zeker nog geen definitief oordeel 
over de politiek en juridisch moeilijke kwestie van 'Rijks-Vlaanderen' en Zeeland 
Bewestenschelde. Op dat moment was het van niet veel meer dan symbolisch be-
lang. De Vlaamse graaf bezat weliswaar formeel nog het grootste deel van 'Rijks-
Vlaanderen', maar kon dat nauwelijks verdedigen.270 Henegouwen had enkele 
grensplaatsen, waaronder Ronse, bezet en Zeeland Bewestenschelde bleef in han-
den van de graaf van Holland-Zeeland en zijn regent. Koning Albrecht begon kort 
na zijn kroning vredesbesprekingen met Frankrijk zonder zich voorlopig verder 
om de graaf van Vlaanderen te bekommeren. 

                                                                    
267 Enkele auteurs meenden dat het Frans-Hollandse verdrag van 1298 samenhing met een weer toege-
nomen invloed van de Avesnes in Holland-Zeeland. Van Borsele zou zich uit vrees voor die invloed na 
korte tijd weer op Vlaanderen hebben gericht. Kervyn de Lettenhove, Études sur l'histoire du XIIIme 
siècle, p. 55, voetnoot 2. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 12. Er zijn eerder aanwijzingen dat de 
Henegouwse invloed in Holland-Zeeland op dat moment niet groot was. Zie Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 
3408 (en 3405-3407) inzake de betwisting door Jan I van lenen van de Avesnes in Holland-Zeeland. 
Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 55-56, met deels foute chronologie. 
268 Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 149, opm. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 48-50. 
269 Böhmer, Regesta Imperii 1246-1313, Albrecht, 24 aug. 1298, nr. 5, p. 200. Volledige tekst in Warnkö-
nig, Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte, dl. 1, dipl. Anhang, p. 99. Brosien, Der Streit um Reichsflan-
dern, p. 32. Op 28 aug. 1298 bevestigde Albrecht ook het opheffen van de rijksban, zoals in 1297 door 
Adolf gedaan. Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 149. 
270 Frankrijk breidde zijn macht ook in 'Rijks-Vlaanderen' uit. Heirbaut, "Vlaanderen in 1302: Alleen 
Kroon-Vlaanderen?", p. 65-77. Vanderkindere, La formation territoriale des principautés belges au 
Moyen Age, dl. 1, p. 220. 
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3.14 Het tweede verdrag van Biervliet van 1299 

De problemen tussen Holland-Zeeland en Brabant over de grens in het Benedenri-
vierengebied, de steun aan de moordenaars van Floris V en financiële kwesties 
waren intussen nog allerminst opgelost. Brabant verbond zich op 25 oktober 1298 
met het Sticht, waarmee de Hollandse graven ook geregeld strijd leverden.271 
Vlaanderen kon zich geen avonturen veroorloven, vooral niet nadat Holland eerder 
dat jaar weer betrekkingen met Frankrijk had aangeknoopt. Het zocht daarom rust 
in de verhouding tot zijn noorderburen. Gwijde was in 1291 met de hertog van 
Brabant overeengekomen dat ze er samen voor zouden zorgen dat de Hollandse 
graaf ook werkelijk het verdrag van Biervliet van 1290 zou uitvoeren.272 Hij stem-
de op 26 januari 1299 in met arbitrage over de geldelijke vorderingen die Jan II 
van Brabant in dat verband op hem had. De hertog stond hem daarbij toe op eigen 
gelegenheid een nieuw verdrag met de Hollandse graaf Jan I te sluiten. Twee dagen 
later machtigde Gwijde zijn tweede zoon Willem om namens hem met graaf Jan 
een vredesverdrag te sluiten.273 De onderhandelingen tussen Vlaanderen en Hol-
land, die misschien al iets eerder begonnen waren, leidden daarna heel snel tot een 
akkoord op hoofdlijnen.274 

De Oud-Franse tekst van 11 februari 1299 bepaalde in zijn belangrijkste punten 
dat er voortaan vrede en vriendschap tussen Vlaanderen en Holland zou zijn, dat 
de graaf van Holland en zijn nakomelingen ontslagen werden van de leenhulde 
voor Zeeland Bewestenschelde en dat beide graven elkaar zouden bijstaan tegen 
de koning van Frankrijk. Deze hoofdpunten werden geschraagd door de afspraak 
dat de Vlaamse graaf en zijn zonen zich zouden verontschuldigen voor hun passie-
ve betrokkenheid bij de gevangenneming en de moord op Floris V en dat ze de 
daders geen hulp meer zouden geven. Verder zou de graaf van Vlaanderen onpar-
tijdig blijven in de kwesties tussen Brabant en Holland en zag hij af van de boetes 
die hij eerder aan de graaf van Holland had opgelegd. De toegeving van het afzien 
van de leenhulde gold nadrukkelijk alleen voor rechtstreekse wettelijke nazaten 
van de jonge graaf en dus niet bij zijdelingse vererving, bijvoorbeeld naar het Huis 
van Avesnes.275 Met die bepaling gaven de graven van Vlaanderen hun principiële 

                                                                    
271 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3428. 
272 Zie hiervoor. Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 2661. 
273 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3437, 3438. De suggestie van Roth, Ene stille waerheyt, p. 210, dat het initia-
tief van de onderhandelingen van Holland uitging, met name van Van Borsele, is gezien de Vlaamse 
diplomatieke activiteit onwaarschijnlijk. 
274 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3442; in de kopnoot is het hele verloop van de onderhandelingen in het kort 
weergegeven. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 37, en Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, 
p. 239-240, en Roelink, "Van sinen lechame…", p. 144, vergisten zich toen ze de onderhandelingen lieten 
beginnen (Franke al in 1296) met 'een ongedateerd al te eenzijdig Vlaams voorstel' (Van den Bergh, 
Oorkondenboek, dl. 2, nr. 1052 = Dijkhof nr. 3448). Uit de analyse van de tekst blijkt dat dit een deelak-
koord is uit de laatste fase. Van de door Franke en Berten veronderstelde Engelse leiding bij de onder-
handelingen blijkt niets. 
275 Punt 2: '… tout si hoir ki de se char isteront, …' [… al de van hem afstammende erfgenamen ('van zijn 
vlees'), …]. De bepaling over het kwijtschelden van de leenhulde, ook die in de definitieve tekst, leek in 
veel opzichten op die in het verdrag van 10 oktober 1283 van Floris V met de hertog van Brabant. Een 
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aanspraak op de soevereiniteit over Zeeland Bewestenschelde niet op. De leenhul-
de was slechts een uiterlijke vorm daarvan, die wel vaker werd opgeschort. De 
aanspraak kon later weer actueel worden. Het moet voor de Hollanders op dat 
ogenblik een aanvaardbaar risico hebben geleken. Dat Van Borsele genoemd werd 
bij de regeling van financiële transacties van het verdrag is een aanwijzing voor 
zijn directe betrokkenheid bij de onderhandelingen.276 Hij had blijkbaar geen hoop 
meer zijn zonen direct via een verdrag met Frankrijk vrij te krijgen. 

Het akkoord van 11 februari werd in de weken erna uitgewerkt tot een uitgebrei-
dere Latijnse tekst.277 Het punt over de moord op graaf Floris en de nasleep daar-
van werd weggelaten. Het kostte wellicht meer tijd, of men heeft het apart of op 
een andere manier willen regelen.278 De tekst werd daarna nog eens herzien en 
verdeeld over twee ontwerp-oorkonden. Het eerste ontwerp behandelde de we-
derzijdse militaire bijstand tegen de Franse koning en de onpartijdigheid van de 
Vlaamse graaf in het Brabants-Hollandse conflict. Het tweede betrof het vervallen 
van de leenhulde voor Zeeland Bewestenschelde.279 Begin maart 1299 volgden 
enkele inleidende eenzijdige verklaringen van Gwijde en zijn zonen waarbij ze de 
Hollandse graaf en zijn nakomelingen ontsloegen van die leenhulde.280 Op 27 
maart 1299 sloten de beide graven in Biervliet, plaats met symboliek, een vredes- 
en vriendschapsverdrag dat zou gelden zolang Jan I en zijn nazaten in Holland en 
Zeeland aan het bewind waren.281 Tegelijk of kort erna werden zeven uitvoerings-
akkoorden bezegeld, over zaken die voorkwamen in de voorafgaande ontwer-
pen.282 Als tegemoetkoming aan de Hollanders, die steeds meer in hun eigen volks-
taal oorkondden, werden de overeenkomsten van Biervliet in het Nederlands ge-
steld. De belangrijkste betroffen de wederzijdse bijstand tegen de koning van 
Frankrijk, de (voorwaardelijke) opheffing door Gwijde van de eis van leenhulde 
voor Zeeland Bewestenschelde en de bevestiging daarvan door Jan I.283 In de laat-
ste tekst luidde het: 

'Wj ... Jan ... grave van Holland, van Zieland ende here van Vrieseland maken kont … dat een twist 
ende een discort hevet gheweist tusschen oons ende onsen vorders, … ende onsen lieven ouderva-
der, miin here Guy ... grave van Vlaendren, ende sinen vorders, …, als omme manscepe die hi ende 
sine vorders zeiden dat wi ende onse vorders hem ende zinen vorders sculdich waren te doene van 

                                                                                                                                                                      
verschil was de voorwaardelijkheid, die in het verdrag met Brabant min of meer verscholen en in dat 
met Vlaanderen expliciet en sterk benadrukt was. 
276 Punt 9: '… a tel terme comme me sires Willaume de Flandres et me sires Wolfart diroient; …' [… op 
de wijze zoals de heren Willem van Vlaanderen en Wolfert van Borsele zullen bepalen; …]. 
277 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3447. Het is de eerste Vlaamse oorkonde waarin de graaf van Holland tevens 
graaf van Zeeland en heer van Friesland wordt genoemd. 
278 Vleugels, "Omme dat wi jonc zijn …", p. 149. 
279 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3448, 3449. 
280 Idem, nr. 3450-3452 bis. Nr. 3452 is de eerste Vlaamse grafelijke oorkonde in het Nederlands (daar-
vóór alleen Latijn en Frans). 
281 Idem, nr. 3457. Men heeft wellicht de slechte herinnering aan het verdrag van Biervliet van 1290 
willen uitwissen. Blijkbaar waren de Vier Ambachten nog niet (geheel) in Franse handen. 
282 Idem, nr. 3458-3463 bis. 
283 Idem, nr. 3459, 3460, 3462. De opheffing van de leenhulde werd ook bevestigd door de jonge Gwijde 
'van Namen', aan wie de graaf van Vlaanderen op 20 juli 1296 de bescherming van zijn rechten op 
Zeeland Bewestenschelde had overgedragen (zie nr. 3451, 3460 en hiervoor nr. 3155). 
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den lande van Zieland bewester Scelt, dats te wetene van Walchren, van Zuitbeveland, van Bersele, 
van Nortbeveland ende Wulpharsdiic, jn lande, jn watre ende in wat manieren dat daer binnen ghe-
legen es, de welke manscepe wi Jan grave van Holland ende onse vorders zeiden dat wi hem ende 
sinen vorders niet sculdich ne waren te doene. Ende omme de lieve ende omme den goeden joinst 
die onse lieve oudervader voorseit hevet te ons, so hevet hi ons ende alle onse erfnamen ende alle 
onse nacomelinghen comende van onsen lechame vor hem zelven ende vor alle siin erfnamen … 
quite ghelaten ende quite ghescolden bi sinen vrien wille alle calaengen ende alle eessche van 
manscepen, … Ende war dat sake dat gheviele dat gheen erfnamen no gheen nacomelinghen na ons 
ne bleven comende van onsen lechame ende … tgrascep van Holland ghinghe ter zide, so was ghe-
sproken ende … belovet van beden partien vor de quiitsceldinghe … dat onse lieve oudervader, miin 
here Guy grave van Vlaendren, ende alle sine erfnamen … hem dan bliven zullen … in alzulken rech-
te alsi waren heer de quiitsceldinghe ghedaen was …' 

[Wij .. Jan .. graaf van Holland, van Zeeland en heer van Friesland maken bekend … dat er een twist en 
een meningsverschil is geweest tussen ons en onze voorvaders, … en onze geliefde grootvader, mijn 
heer Gwijde … graaf van Vlaanderen, en zijn voorvaders, … Het betrof de leenhulde waarvan hij en 
zijn voorvaders zeiden dat wij en onze voorvaders die aan hem en zijn voorvaders verschuldigd wa-
ren voor het land van Zeeland Bewestenschelde, te weten Walcheren, Zuid-Beveland, Borsele, Noord-
Beveland en Wolfaartsdijk, te land, in het water of anderszins gelegen, terwijl wij Jan graaf van Hol-
land en onze voorvaders zeiden dat we hem en zijn voorvaders die leenhulde niet verschuldigd wa-
ren. En vanwege de liefde en de goede gunst die onze voornoemde geliefde grootvader voor ons 
heeft, heeft hij ons en al onze directe erfgenamen en nakomelingen ('van ons lichaam/vlees') wat 
hemzelf en zijn erfgenamen betreft …uit vrije wil vrijgelaten en kwijtgescholden verklaard van alle 
aanspraken en eisen van leenhulde, … En voor het geval dat er geen directe erfgenamen en nakome-
lingen ('van ons lichaam/vlees') na ons overbleven en … het graafschap van Holland in andere han-
den zou overgaan, werd door beide partijen afgesproken en … beloofd inzake de kwijtschelding … dat 
onze geliefde grootvader, mijn heer Gwijde van Vlaanderen, en al zijn erfgenamen … dan gehand-
haafd zullen blijven … in al de rechten die ze vóór de kwijtschelding hadden …] 

Na het afsluiten van de overeenkomsten werden Wolfert van Borsele en zijn fami-
lie door Gwijde beloond met jaargelden, te betalen uit de Zwintol van Damme en de 
belastingopbrengst van de Vier Ambachten.284 Het is niet bekend of en hoe Rooms-
Koning Albrecht op de leenrechtelijke bepalingen heeft gereageerd.285 Waarschijn-
lijk heeft hij zich niet ongevraagd en onnodig in dit wespennest willen begeven. 
Zolang zijn opperleenheerschap werd erkend, kon hij het als een interne Vlaams-
Hollandse kwestie beschouwen. Het verdrag van maart 1299 werd in de Neder-
landse literatuur aangehaald als mijlpaal in de bevrijding van Zeeland Bewesten-
schelde van de Vlaamse leenhoogheid. Welbeschouwd is daar weinig reden voor, 
niet alleen omdat de regeling halfslachtig en van korte duur was. Ze was vooral 
overbodig en van twijfelachtige wettigheid. Zeeland Bewestenschelde was in juli 
1252 op de rijksdag van Frankfort in overeenstemming met het rijksrecht een 
rechtstreeks leen van de graaf van Holland geworden. Floris 'de Voogd' gaf de soe-
vereiniteit over het gebied in 1256 om opportunistische redenenen uit de hand 
van zijn pupil Floris V terug aan de graaf van Vlaanderen. Die actie werd in 1287 
door Rooms-Koning Rudolf op de rijksdag van Würzburg onwettig en ongeldig 

                                                                    
284 Idem, nr. 3464-3466. De Zwintol en de belasting in de Vier Ambachten behoorden tot de weinige 
inkomstenbronnen die de Vlaamse graaf in zijn beperkte gebied nog over had. 
285 Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 322, vermeldde bij vergissing een bekrachtiging door 
Albrecht op 4 maart 1299 (Kluit, HCHZ, dl. 2, nr. 382). Idem bij latere schrijvers. Het betrof een tussen-
oordeel in het proces tussen de graven van Henegouwen en Vlaanderen (Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 
184, en ingelast in Kluit, HCHZ, dl. 2, nr. 384, p. 1007-1008). 
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verklaard. Een volgende overdracht van de soevereiniteit aan Vlaanderen, met het 
afgedwongen eerste verdrag van Biervliet in 1290, werd eveneens door Rudolf 
geannuleerd en door Floris V niet meer erkend. Daardoor bleef de rijksrechtelijke 
situatie van juli 1252 voortbestaan. Bij het verdrag van1299, waarbij Jan I onder 
feitelijke voogdij van Wolfert van Borsele stond, werd weer impliciet de leenhoog-
heid van de Vlaamse graaf over Zeeland Bewestenschelde erkend; de opschorting 
van de leenhulde deed daar niets aan af. Er waren drie duidelijke parallellen tussen 
de situaties onder Floris 'de Voogd' en Wolfert van Borsele. In beide gevallen was 
er geen juridische basis of politieke noodzaak voor de erkenning van de Vlaamse 
soevereiniteit, de wettige graaf van Holland had er geen of geen wezenlijke stem in, 
en de voogd had voordeel bij de transactie. 

Tijdens de onderhandelingen met Holland-Zeeland en de wapenstilstand met 
Frankrijk probeerde Gwijde ook een oplossing te forceren voor zijn geschillen met 
de graaf van Henegouwen. Deze had tot zover wel enig geldelijk en gebiedsvoor-
deel getrokken uit zijn bijdrage aan de oorlog met Vlaanderen, maar 'Rijks-
Vlaanderen' had hij van Filips niet mogen innemen.286 Gwijde, sinds augustus 1298 
weer in genade bij Rooms-Koning Albrecht toegelaten, stuurde in januari 1299 zijn 
zonen en andere gevolmachtigden naar het Duitse hof. Ze stemden daar de sleutel-
figuren gunstig en bereidden een rechtszaak voor.287 Zo verleenden ze de hofkan-
selier Eberhard vom Stein een voorlopig jaargeld van vijftig pond en stelden hem 
een voordelig geestelijk ambt in het vooruitzicht. In ruil daarvoor zou hij Gwijde 
raad, gunst en hulp geven bij zijn zaken aan het hof.288 De uitkomst van de bemoei-
enissen was onzeker omdat Albrecht werd gedreven door een aantal vaak tegenge-
stelde belangen, die zijn politiek een grillig karakter gaven.289 Ook Jan van Hene-
gouwen reisde naar het hof en bewerkte er steun voor zijn zaak. Hij verscheen op 
de zitting van het hofgerecht in Spiers (Speyer) van 26 februari 1299 en bereikte 
dat de besluiten van koning Rudolf over 'Rijks-Vlaanderen' geldig bleven, tenzij 
deze met goede bewijzen of gerechtelijke documenten ontkracht zouden wor-
den.290 De vreemde situatie ontstond dat zowel Gwijde als Jan een recente konink-
lijk erkende rechtstitel voor 'Rijks-Vlaanderen' hadden. Het betekende een kort 
uitstel want voor de Dampierres was het een uitspraak op maat. Bij het hofgerecht 
van 25 april 1299 in Boppard toonden de vertegenwoordigers van Gwijde de door 
beide graven bezegelde overeenkomst van 21 mei 1295. Daarmee hadden deze 
ingestemd met arbitrage door Godfried 'van Brabant' en Jan II van Dampierre. Ze 
                                                                    
286 Brosien, Der Streit um Reichsflandern, p. 32. 
287 Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 172, 173, 177. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 50. 
288 Böhmer, Regesta Imperii 1246-1313, Reichssachen, 22 feb. 1299, nr. 243, p. 372. Diestelkamp, UDKH, 
dl. 4, nr. 173, opm. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 51. 
289 Albrecht streefde naar vrede en vriendschap met Frankrijk, maar moest een zo goed mogelijke 
onderhandelingspositie opbouwen. Hij wilde zich bevrijden van de voogdij van de (anti-Franse) Rijn-
landse keurvorsten, maar moest ze soms gunstig stemmen. Daarnaast was er spanning tussen het 
rijksbelang en dat van het Habsburgse Huis. Hessel, Jahrbücher des Deutschen Reichs (JDR) unter König 
Albrecht I. von Habsburg, p. 80-81. 
290 Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 184, 4 maart 1299 te Ulm. Kluit, HCHZ, dl. 2, nr. 382 (regest), 384 (met 
ingelast de volledige tekst van nr. 382). Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 50-51. Hessel, JDR 
unter König Albrecht I. von Habsburg, p. 76-78. 
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waren bij voorbaat akkoord gegaan met de scheidsrechterlijke uitspraak en had-
den daarvoor garanties gesteld.291 Verder presenteerden Gwijdes gezanten de 
oorkonde met de uitspraak van dat scheidsgerecht van 28 mei 1295. Daarbij waren 
de eerdere oordelen ten nadele van de graaf van Vlaanderen en ten voordele van 
die van Henegouwen nietig verklaard.292 Het hofgerecht in Boppard besloot daarop 
dat volledig uitvoering gegeven moest worden aan de uitspraak van het scheidsge-
recht van 1295.293 

Omdat de uitspraak van het hofgerecht via het oordeel van 1295 teruggreep op dat 
van Lodewijk IX en Odo uit 1246, zou men eruit kunnen begrijpen dat ook Zeeland 
Bewestenschelde weer aan de graaf van Vlaanderen toekwam. Dat werd niet uitge-
sproken. De betreffende teksten geven geen aanleiding te denken, zoals Kluit en in 
navolging van hem andere auteurs deden, dat de arbitrage van 1295 en de uit-
spraak van 1299 ook specifiek Zeeland Bewestenschelde betroffen. Het verdrag 
van Biervliet van 27 maart 1299 – dat een impliciete Hollandse erkenning van de 
uiteindelijke soevereiniteit van de Vlaamse graaf over Zeeland Bewestenschelde 
inhield – heeft mogelijk wel de uitspraak in Boppard een maand later ten gunste 
van Vlaanderen beïnvloed. Het hofgerecht hield zich overigens niet bezig met het 
statuut van graaf Jan I van Holland in Zeeland Bewestenschelde. De onderhande-
lingen tussen Vlaanderen en Holland liepen blijkbaar ongestoord parallel met het 
hofscheidsgerecht tussen Vlaanderen en Henegouwen. Het is een aanwijzing dat de 
eerste betrekking hadden op Zeeland Bewestenschelde en het tweede ging over 
'Rijks-Vlaanderen' in engere zin, dus zonder de Zeeuwse eilanden. Er zijn uit die 
tijd geen aanspraken van de graaf van Henegouwen op Zeeland Bewestenschelde 
bekend. Hij zal zich steeds gehouden hebben aan wat koning Willem in 1252 gere-
geld had, de beste grondslag voor zijn claim. Albrecht heeft zich zover bekend ten 
tijde van deze onderhandelingen en het arbitrageproces niet over de status van 
Zeeland uitgelaten. Het is niet bekend in hoeverre de keuzes van de Rooms-Koning 
en het hofgerecht bij dit proces beïnvloed werden door de oorlogssituatie. De ge-
volgen op iets langere termijn van de verschillende scenario's waren begin 1299 
nog nauwelijks te voorspellen. De keuze voor de status quo was voor de korte ter-
mijn de veiligste. De toewijzing van 'Rijks-Vlaanderen' aan Henegouwen zou door 
Filips opgevat kunnen worden als inmenging in Franse aangelegenheden. De Fran-
se koningen hadden de uitbreiding van Henegouwen nooit gewenst en Filips leek 
ook toen afkerig van een te machtige buur. Voor de Rooms-Koning hield Vlaams 
bezit van 'Rijks-Vlaanderen' wel een risico in, omdat het Frankrijk gelegenheid 
bood dit gebied eerst in te nemen en op termijn in te lijven.  

                                                                    
291 Regest overeenkomst inzake scheidsgerecht in Saint-Genois, Monumens anciens, dl. 1.1, p. 264, en dl. 
1.2, p. 837-838.  
292 Regest uitspraak scheidsgerecht in Saint-Genois, Monumens anciens, dl. 1.1, p. 264-265, en dl. 1.2, p. 
838. 
293 Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 190, 25 april 1299. Kluit, HCHZ, dl. 2, nr. 384. Franke, Johann II von 
Hennegau-Holland, p. 51-52. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 241, had het mis waar hij meende 
dat in feb. 1299 een nieuwe arbitrage, parallel aan het hofgerecht, was opgestart. 
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In juli 1299 volgde in Montreuil een eerste vredesverdrag tussen Frankrijk en En-
geland. Later dat jaar regelde Filips in Quatrevaux zijn geschillen met de Rooms-
Duitse koning.294 De Frans-Vlaamse strijd tussen leenheer en vazal was van heel 
andere aard dan die tussen de koningen. Ondanks grote inspanningen van de 
Vlaamse graaf werd hij niet in de verdragen begrepen. Wel kon het bestand met 
Frankrijk nog enkele malen worden verlengd. In Holland vonden in de tweede helft 
van 1299 grote veranderingen plaats. De machtige Wolfert van Borsele kwam in 
conflict met de steden, overspeelde zijn hand en werd op 1 augustus 1299 in Delft 
vermoord. Jan I van Holland-Zeeland was nog niet sterk genoeg om alleen te rege-
ren. Een coalitie van steden en enkele edelen zorgde ervoor dat Jan van Henegou-
wen kon terugkeren. Enige betrokkenheid op de achtergrond van de Henegouwer 
bij de ondergang van Van Borsele is niet uit te sluiten.295 Vanaf eind augustus reis-
de hij met zijn jonge neef door het land om de rust te herstellen. Omdat de familie 
Van Borsele haar sleutelpositie had verloren en het land met Jan van Henegouwen 
terug in de Franse invloedssfeer gekomen was, hadden Wolferts zonen hun bete-
kenis als gijzelaars in Frankrijk verloren. Waarschijnlijk droeg Filips ze over aan 
Jan van Henegouwen, voor wie ze nog als symbool van verzoening met het Vlaamse 
kamp in Zeeland konden dienen. In september-oktober 1299 werden voorberei-
dingen getroffen om de Van Borseles en enkele andere Zeeuwse edelen voorwaar-
delijk vrij te laten. Zijzelf, familie en bekenden stelden zich borg voor hun terug-
keer in gevangenschap op 24 juni 1300, of eerder indien gevraagd.296 Het is niet 
bekend of het toen inderdaad tot vrijlating gekomen is. 

Op 27 oktober 1299 droeg Jan I, samen met zijn vrouw Elisabeth en met instem-
ming van de belangrijkste steden, de macht in het graafschap voor vier jaar over 
aan zijn oom uit Henegouwen.297 Als eerste voorwaarde werd daarbij genoemd dat 
deze de Hollands-Zeeuwse erflanden op geen manier mocht aantasten of verloren 
laten gaan.298 Dit werd meest in verband gebracht met de vele schenkingen van 
goederen waarmee Wolfert van Borsele zichzelf en zijn familie bedacht had. Het 
mag daarnaast als een directe verwijzing beschouwd worden naar de manier 
waarop Floris 'de Voogd' en Van Borsele met de rechten op de Zeeuwse eilanden 
waren omgegaan. Melis Stoke vertelde in zijn Rijmkroniek dat Jan van Henegou-
wen de jonge graaf opdroeg de betreffende schenkingen teniet te doen en de on-
verantwoorde overeenkomsten die Van Borsele hem had doen aangaan te herroe-

                                                                    
294 Voorlopige verdragen in aug. en sept., definitieve op 8 dec. 1299 in Quatrevaux (Lotharingen). 
Böhmer, Regesta Imperii 1246-1313, Albrecht, 1299, nr. 240-246, p. 216-218. Albrecht had al voor zijn 
troonsbestijging goede betrekkingen met Filips en onderhandelde al vanaf 1295 over een huwelijks-
verbond tussen hun families. Hessel, JDR unter König Albrecht I. von Habsburg, p. 74-86. 
295 Pols, "Graaf Jan I van Holland", p. 44-53. 
296 Jan I en Jan van Henegouwen hielden op dat moment vier Van Borseles gevangen: Frank en Nikolaas 
(zonen van Wolfert), Jan (broer van Wolfert) en Pieter (zoon van Wolferts broer Floris). Dijkhof, OBHZ, 
dl. 5, nr. 3507, 3508, 3513, 3516. 
297 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3525, 3526. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 59. Jansen, "Holland, 
Zeeland en het Sticht 1100-1433", p. 305. 
298 '…, in dier manieren, dat onse lieve neve voirseyt onse erfachtichede, die wy nu hebben, jof hier nae 
hebben sullen, binnen der tijt voirseyt nyet en sal verbinden, minderen, ontvreemden, noch versetten, 
…'. 
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pen. Om te verzekeren dat er geen ongelukken meer zouden gebeuren, werd het 
grote zegel van Jan I gebroken.299 Men mag aannemen dat rond die tijd ook het 
verdrag met Vlaanderen van 27 maart in Biervliet, dat Jan van Henegouwen in zijn 
rechten schaadde, ongedaan werd gemaakt. De steden en edelen die de Henegou-
wer hadden uitgenodigd de zorg voor de regering over te nemen, zullen hebben 
beseft dat deze onmogelijk kon leven met een verdrag dat tegen Frankrijk en hem-
zelf was gericht. De steun voor dat verdrag zal daarom, vooral in Holland en in de 
steden, niet al te groot zijn geweest. Uit een oorkonde van 27 oktober 1299 blijkt 
dat Jan van Henegouwen zich, met instemming van Jan van Holland, nog steeds als 
rechtmatige opvolger in het graafschap zag voor het geval de laatste geen zoon zou 
krijgen. De Henegouwer bekrachtigde de toewijzing van het jaargeld voor gravin 
Elisabeth van Holland namelijk mede voor zijn eigen erfgenamen.300 

Gwijde reageerde al op 3 november 1299, toen hij in afwachting van een nieuwe 
Franse aanval de bestuurszaken en zijn opvolging regelde. Hij droeg het bestuur 
van heel Vlaanderen en Rijks-Vlaanderen over aan zijn oudste zoon Robrecht. In 
een afzonderlijke oorkonde van dezelfde dag bepaalde Gwijde dat hij de volle 
macht en alle bestuursrechten, maar nadrukkelijk ook de soevereiniteit over 
Zeeland Bewestenschelde aan Robrecht afstond.301 De vazallen in dat gebied, ede-
len, schepenen van steden en burgers moesten hem leenhulde betuigen; Jan I werd 
daarbij niet meer genoemd. De verklaring kwam vanuit Vlaams gezichtspunt neer 
op diens ontheffing uit het Zeeuwse leen, net zoals Filips 'de Schone' aan Gwijde 
zijn graafschap had ontnomen. Ook Robrechts broer Gwijde 'van Namen' werd niet 
meer vermeld. Men mag aannemen dat zijn mandaat van 20 juli 1296, om de rech-
ten van de Dampierres in Zeeland Bewestenschelde tegenover Jan te handhaven, al 
met het sluiten van het Vlaams-Hollandse verdrag van 27 maart 1299 was beëin-
digd. Een week later op 10 november overleed Jan I onverwacht en zonder nako-
melingen. Daarmee stierf het Hollandse Huis der Gerulfingen in mannelijke lijn uit. 
Voorzover de verdragen met Vlaanderen van 27 maart 1299 al niet eerder waren 
opgezegd, vervielen ze daardoor vanzelf.302 

                                                                    
299 'Ic wil dat ghi die ghifte ontsegt,/ Ende alle dinc ter neder legt/ Ende weder rope alle saken,/ Diemen 
u heeft doen maken/ Ende diemen u heeft doen gheven,/ Sint u vader liet sijn leven.' [Ik wil dat gij de 
giften intrekt, en alles teniet doet, en alle zaken herroept , die men u heeft laten doen, en die men u heeft 
doen geven, sinds uw vader het leven liet.] Melis Stoke, Rijmkroniek van Holland, uitg. Burgers, p. 330-
331. Vleugels, "Omme dat wi jonc zijn …", p. 153. 
300 'pro nobis et nostro herede vel heredibus'. Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3527. Franke, Johann II von Hen-
negau-Holland, p. 60. 
301 '…, nous encore de habundant avons otroié … au dit Robert nostre fil tout le droit, toute le action, 
toute le souverainitei que nous avons … en le terre de Zelande, … si mandoms et conmandoms a tous 
nos homes fieves de le dite terre, … et a tous les eschevins des villes de le dite terre, … que il au dit 
Robert … facent homage …' Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3529. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 241. 
Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 329, 442, beschrijft Gwijdes regeling voor Zeeland niet 
juist: deze is van vóór de dood van Jan I. 
302 'Ende het es te verstane dat dese zoene ende dit ghevest (= verdrag) ende dese pais vanden sticken 
die vorseid siin niet langher nebliven ghestade, no in hare cracht, no gheduren zullen dan also langhe 
alse wi Jan .. grave van Holland vorseid leven zullen ende van ons bliven sullen erfnamen ende nacome-
linghe commende van onsen lechame.' (Dijkhof, nr. 3457). 
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3.15 Duitse en Franse inmenging in Holland-Zeeland rond 1300 

Jan van Henegouwen, al enkele weken feitelijk en formeel machthebber, presen-
teerde zich als naaste familielid en erfgenaam van de overledene. Hij kon zich zon-
der problemen meteen als graaf Jan II van Holland-Zeeland in alle steden laten 
huldigen. Wel moest hij nog afrekenen met tegenstand bij een belangrijk deel van 
de adel en in het buitenland.303 Voor de graaf van Vlaanderen behoorde Zeeland 
Bewestenschelde volledig toe aan zijn zoon Robrecht. Op Holland, de rest van 
Zeeland en Friesland meende hij betere erfrechten te hebben dan Jan van Hene-
gouwen. Rooms-Koning Albrecht, neutraal in de Vlaamse strijd tegen Frankrijk, 
erkende de Vlaamse graaf vanaf april 1299 als leenman in 'Rijks-Vlaanderen'. Pas 
op 11 maart 1300, ruim na de opvolging door Jan II van Holland-Zeeland en waar-
schijnlijk daartoe aangezet door Zeeuwse edelen, bevestigde Albrecht nadrukkelijk 
Robrecht als graaf in Zeeland Bewestenschelde. Deze kon daar weinig uitrichten 
omdat Jan II de steden in handen hield. Albrecht droeg de bevolking op Robrecht 
als hun heer te erkennen en zich tegen Jan als onrechtmatige indringer te verwe-
ren.304 De rest van het graafschap Holland-Zeeland was volgens de koning bij ge-
brek aan een nakomeling van Jan I teruggevallen aan de Duitse kroon. Het was 
voor hem van groot belang, na langdurig laks beleid van zijn voorgangers, een dui-
delijk en krachtig voorbeeld te stellen.305 Daarnaast lokte het uitzicht de gebieden 
in de delta van de grote rivieren, waar de Franse invloed toenam, als eigen bezit 
van zijn Habsburgse Huis in te lijven.306 Robrecht bood Albrecht aan Holland-
Zeeland voor hem te veroveren. Bij de grote problemen in Vlaanderen was dat toen 
volstrekt onrealistisch, maar Albrecht beloofde hem alle kosten en schaden in de 
vorm van goederen in Holland-Zeeland te zullen vergoeden.307 Tegelijk sommeer-
de hij de graaf van Henegouwen op de rijksdag van 9 mei in Frankfort te verschij-
                                                                    
303 Jan van Henegouwen had, net als de Hollandse graven, veel zorg besteed aan zijn betrekkingen met 
de steden. Samen met Jan I had hij nog op 6 nov. 1299 Dordrecht een uitgebreid stapelrecht verleend. 
Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3532. Inhuldiging en bevestiging privileges (nov./dec. 1299): Van Mieris, dl. 2, p. 
1-4. Verhouding tot de edelen: Janse, "Jean d'Avesnes, comte de Hollande", p. 214-218. 
304 Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 247. Jans onderdanen in Henegouwen mochten hun graaf niet helpen 
bij diens acties tegen de graaf van Vlaanderen (nr. 248, 12 maart 1300). Hessel, JDR unter König Al-
brecht I. von Habsburg, p. 88. 
305 Volgens het gangbare rijksrecht konden alleen wettige mannelijke nakomelingen in een rijksleen 
opvolgen. De Rooms-Koning kon in uitzonderlijke gevallen dochters of echtgenotes tot de opvolging 
toelaten. Jan had in 1276 van koning Rudolf het bijzondere recht van opvolging van Floris V gekregen 
(gekocht, en later eenzelfde recht van Herman van Henneberg afgekocht), voor het geval Floris zonder 
wettige erfgenamen in rechte lijn mocht overlijden. Onduidelijk was of dat recht vervallen was door de 
kortdurende opvolging door Jan I van Holland. Jan beriep zich daarnaast tegenover de koning op het 
Hollands-Zeeuwse landrecht. Volgens nog recent vastgelegd rijksrecht, dat voorrang had, viel een vrij-
gekomen leen tijdelijk terug aan de koning. Gegadigden dienden tijdig hun aanspraak kenbaar te ma-
ken. De koning moest binnen jaar en dag een besluit nemen (de 'Leihezwang') over een nieuwe belening 
aan een vazal, of eventueel aan zijn eigen Huis. In de noordwestelijke rand van het Rijk had het rijks-
recht weinig gezag meer en riep men het enkel naar eigen behoefte in. Diestelkamp, UDKH, dl. 3, nr. 611, 
10 sept. 1290, en dl. 4, nr. 181, 201, 20 feb. en 5 aug. 1299. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 
65-66. Hessel, JDR unter König Albrecht I. von Habsburg, p. 87. 
306 Franke (p. 66) wees dit eigenbelang van Albrecht als onbewezen verontwaardigd van de hand, maar 
kende niet alle stukken. Werminghoff en Hessel brachten meer aan het licht. Zie hierna. 
307 Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 249, 12 maart 1300. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 69. 
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nen om zich in de kwestie te verantwoorden.308 De ontwikkelingen in Vlaanderen 
en Zeeland maakten dit onmogelijk. 

Het bestand tussen Frankrijk en Vlaanderen liep op 6 januari 1300 af. Karel 'van 
Valois', broer van de Franse koning, hernam de veldtocht naar de gebieden waar 
de graaf nog gezag uitoefende. In mei bereikte hij de grens met Zeeland Bewesten-
schelde; Gwijde van Vlaanderen en zijn zoons Robrecht en Willem verloren hun 
laatste steunpunten en hun vrijheid. Mogelijk heeft Robrecht kort daarvoor zijn 
rechten op Zeeland Bewestenschelde aan zijn broer Gwijde 'van Namen' afgestaan, 
om het gebied te behoeden voor Franse aanspraken.309 Terwijl de Franse verove-
ring in 1297 nog op Kroon-Vlaanderen gericht was, werd in 1300 ook heel 'Rijks-
Vlaanderen' ingenomen en onder Frans bestuur gesteld.310 Met nadruk merken we 
op dat de Fransen niet Zeeland Bewestenschelde binnentrokken en dus onder-
scheid maakten tussen de twee delen van het oude Rijks-Vlaanderen. Ze eerbiedig-
den blijkbaar Jans bezit van Holland-Zeeland, ook van Zeeland Bewestenschelde. Of 
Philips diens soevereiniteit over dat laatste gebied erkende is twijfelachtig. De 
Frans-Henegouwse verhoudingen werden meteen op de proef gesteld. Jan van 
Renesse, door Van Borsele verbannen uit Zeeland en gevlucht naar Vlaanderen, zag 
daar geen toekomst meer. Hij probeerde vanaf 1299 terug te keren maar vond bij 
Jan I noch bij Jan II genade. In het nauw gedreven, bracht hij in het voorjaar van 
1300 een groep Zeeuwse edelen in beweging en kon het legertje van de graaf bij 
Veere een slag toebrengen. Gwijde 'van Avesnes', broer van Jan, en enkele andere 
getrouwen van de graaf raakten daarbij in gevangenschap. 

Onduidelijk is of Jan II daarop de Franse hulp inriep – van de Rooms-Koning had hij 
niets te verwachten – of dat Karel 'van Valois' de gelegenheid waarnam. In elk ge-
val negeerde Karel de Rooms-Koning en maakte zichzelf en Filips tot scheidsrech-
ters in het conflict.311 Hij eiste dat de gevechten ophielden en dat de Zeeuwen hun 
gevangenen, onder wie Jans broer, vrij zouden laten. Jan zou daarvoor de drie kin-
deren van Wolfert van Borsele, die hij voor de koning in verzekerde bewaring 
hield, moeten laten gaan.312 Daarna zou Filips een definitief besluit over de kwestie 
                                                                    
308 Idem, nr. 251, 14 maart 1300. Jan kreeg een barse, Gwijde een vriendelijker uitnodiging. Böhmer, 
Regesta Imperii 1246-1313, Albrecht, 11/15 maart 1300, nr. 272, 275, p. 220. Franke, Johann II von 
Hennegau-Holland, p. 69. 
309 Gwijde 'van Namen' noemde zich vanaf 1303 heer of graaf van Zeeland. Zie hierna. 
310 'Nach der Unterwerfung Widos von Flandern behielt Philipp der Schöne wider alles Lehen- und 
Völkerrecht nicht nur Kron-, sondern auch Reichsflandern für sich und in französischer Verwaltung' [Na 
de onderwerping van Gwijde van Vlaanderen behield Filips 'de Schone' in strijd met elk leen- en vol-
kenrecht niet alleen Kroon-, maar ook Rijks-Vlaanderen voor zich en onder Frans bestuur] Kern, Die 
Anfänge der französischen Ausdehnungspolitik bis zum Jahr 1308, p. 247, 250. 
311 Janse, "Jean d'Avesnes, comte de Hollande", p. 218. Hessel, JDR unter König Albrecht I. von Habsburg, 
p. 88. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 72-73. Roth, Ene stille waerheyt, p. 254-261. 
312 'Ten selven tiden had die grave (Jan II)/ Ene dinc, daer ic ave/ Heb gheswegen: dat waren drie/ 
Heren Wolfaerts kinder, seitmen mie,/ Die hi in hoeden hilt ghevaen/ Van sconinx wegen, heb ic ver-
staen;/ [In dezelfde tijd had graaf Jan II iets dat ik nog niet genoemd heb, namelijk drie kinderen van 
heer Wolfert, naar ik hoorde. Die hield hij, heb ik begrepen, voor de koning in verzekerde bewaring.] 
Melis Stoke, Rijmkroniek van Holland, uitg. Burgers, p. 339-340. Aannemelijk, maar niet bewezen, is dat 
zij, of enkelen van hen, de gevangen Van Borseles uit 1297 en/of 1299 waren. In okt. 1299 was er maar 
sprake van twee gevangen kinderen van Wolfert (Frank en Nikolaas); het derde zou ook een (ach-
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nemen. Beide partijen stemden op 11 mei 1300 met die eisen in en droegen de 
gevangenen aan elkaar over.313 Tekenend voor Jans zwakke positie was dat hij zich 
neerlegde bij Franse inmenging in een intern conflict buiten het Franse Rijk. Filips 
had weinig sympathie voor opstandige edelen, zeker niet voor de Zeeuwen die 
banden hadden met de Vlaamse graaf. Op een bijeenkomst in Parijs legde hij de 
vrede op en eiste van beide zijden gijzelaars. De Zeeuwse rebellen, teleurgesteld in 
het resultaat, kwamen hun belofte om die te leveren niet na. Ze wendden zich toen 
tot de Rooms-Koning, als opperste leenheer over Zeeland Bewestenschelde. 

Bij de vredesonderhandelingen met Frankrijk in Quatrevaux had Albrecht ver-
gaande toegevingen gedaan, hopend op Franse steun in zijn machtsstrijd met de 
keurvorsten en voor zijn dynastieke ambities. Mogelijk heeft Filips toen ook Over-
schelde en het Waasland opgeëist. Over Rijks-Vlaanderen werden geen formele 
afspraken gemaakt, maar Albrecht liet toe dat de Franse bondgenoot zonder 
plichtplegingen 'Rijks-Vlaanderen' bezette en tussenbeide kwam in Zeeland Be-
westenschelde. Het is niet bekend dat hij zich ertegen heeft geweerd. Het scheids-
gerecht dat in Quatrevaux voor dit soort kwesties was afgesproken, is zelfs nooit 
bijeen gekomen.314 De Rooms-Koning moet ook begrepen hebben dat hij niet de 
macht had naar willekeur over Holland-Zeeland te beschikken. Ten tijde van de 
rijksdag op 9 mei 1300 in Frankfort, waar Albrecht de Hollands-Zeeuwse kwestie 
definitief had willen regelen, was Jan II verhinderd door de strijd in Zeeland. Gwij-
de van Vlaanderen was toen al in Franse gevangenschap.315 Het proces werd ver-
daagd naar juli in Ments (Mainz), maar Jan, met veel vijanden in eigen land en 
daarbuiten, liet weten dat hij onmogelijk zelf naar het verre Midden-Rijngebied 
kon reizen. Hij stuurde twee gezanten met uitgebreide volmachten naar de ko-
ning.316 Ze moesten alle dienstige verdedigende acties ondernemen en vragen om 
zijn belening met heel Holland-Zeeland. Zonodig konden ze aankondigen in beroep 
te gaan bij de paus. Bonifatius VIII was een machtige tegenstander van Albrecht, 
die hem als 'moordenaar' van zijn voorganger Adolf niet als Rooms-Koning erken-
de. De gezanten kweten zich met verve van hun taak. Ze verontschuldigden graaf 
Jan voor het feit dat hij niet naar Ments had kunnen komen, verdedigden zijn rech-
ten op Holland-Zeeland en vroegen de koning hem te installeren in het bestuur van 
dit gebied dat hij al grotendeels vreedzaam bezat. Als de koning hiermee niet kon 
instemmen, wensten ze ten minste een nieuwe zitting af te spreken, in of dichter 

                                                                                                                                                                      
ter)neef kunnen zijn geweest. De kinderen werden ofwel in 1299 niet vrijgelaten, ofwel in 1300 bij het 
ontstaan van het oproer (weer) vastgezet. Verwanten van Van Borsele hadden zich, om zich te wreken, 
voorjaar 1300 met Van Renesse tegen Jan II verbonden. In de literatuur werd de kwestie van deze 
kinderen nauwelijks genoemd en bleef wat in het vage. Janse, "Jean d'Avesnes comte de Hollande", p. 
218. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 58, 72. 
313 Hulshof, "Oorkonden in de Archives Nationales te Parijs", nr. 1, 2. Melis Stoke, Rijmkroniek van Hol-
land, uitg. Burgers, p. 338-340. Burgers, De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs, bijlage 23, 24. 
Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 73. 
314 Hessel, JDR unter König Albrecht I. von Habsburg, p. 78-85, 90. Dietmar, Die Beziehungen des Hauses 
Luxemburg, p. 56-57. 
315 Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 333-348. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 
69-70. 
316 Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 255, 256, 18 en 19 mei 1300.  
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bij Holland, zodat graaf Jan daar veilig zelf aanwezig zou kunnen zijn.317 De koning 
en het hofgerecht gingen daar niet op in. Eenstemmig wezen ze op 7 juli 1300 al de 
verzoeken van de Henegouwer af en vaardigden de rijksban tegen hem uit. Het 
graafschap Holland-Zeeland met rechten en aanhorigheden verklaarden ze verval-
len aan koning en Rijk.318 Zoals te verwachten was, maar tot ergernis van Albrecht, 
stelden de gezanten daarna beroep in bij de paus.319 

De koning ging naar Keulen om verdere acties voor te bereiden.320 Werkelijk in-
grijpen was lang geen uitgemaakte zaak. Het hing af van de militaire en diploma-
tieke steun die de partijen uiteindelijk zouden kunnen mobiliseren. De positie van 
Albrecht in het Rijngebied was op dat moment niet sterk en slechts weinigen van 
zijn vazallen waren geïnteresseerd in de Hollandse kwestie. Van de rijksgroten had 
alleen de aartsbisschop van Ments, tijdelijk begunstigd, aan het hofgerecht deelge-
nomen. De aartsbisschoppen-keurvorsten van het Rijngebied hadden een gespan-
nen verhouding tot de koning. De belangrijkste tollen en geleiden aan de Rijn, de 
Moezel en in de Delta waren in hun handen en die van enkele regionale vorsten als 
de graaf van Holland-Zeeland. Ondanks opvolgende rijkswetten waren ze in de 13e 
eeuw in tal en last toegenomen, waardoor ze een ernstige belemmering voor de 
handel gingen vormen. Albrecht liet zich gelden als opperste houder van het tol-
recht, die met voorrang streed tegen eigenmachtige en overdreven tolheffing. Het 
maakte van hem nog geen kampioen van de vrijheid van scheepvaart. Hij raakte 
ermee aan het geld en de macht van de keurvorsten, die zich steeds meer als de 
werkelijke machthebbers opstelden. Evenzeer was het een middel om de handel-
drijvende steden aan zijn kant te krijgen. Toen hij zijn positie gevestigd had, gaf hij 
dit beleid weer op en beloonde trouwe vorsten met oude en nieuwe tolrechten, 
waardoor de vroegere misstanden terugkeerden.321 

Albrecht stuurde boodschappers naar de Hollandse en Zeeuwse steden met een 
laatste waarschuwing, maar de reacties waren afwijzend.322 Aan het begin van de 

                                                                    
317 Idem, nr. 259. Graaf Jan zou ook niet volgens de regels zijn uitgenodigd. De gezanten stelden een 
nieuwe zitting in Utrecht, Nijmegen, Woudrichem of elders in Holland-Zeeland voor. Franke, Johann II 
von Hennegau-Holland, p. 70. Hessel, JDR unter König Albrecht I. von Habsburg, p. 89. 
318 Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 261. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 70-71. Hessel, JDR 
unter König Albrecht I. von Habsburg, p. 89. Janse, "Jean d'Avesnes, comte de Hollande", p. 219.  
319 Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 260. 
320 Wat er na de uitspraak van het hofgerecht in juli en aug. 1300 in de Hollands-Zeeuwse kwestie ge-
beurde, werd uitvoerig maar met een aantal leemtes en misvattingen beschreven door Franke, Johann II 
von Hennegau-Holland, p. 71, 74-78. Beter en meer bij de tijd is Hessel, JDR unter König Albrecht I. von 
Habsburg, p. 89-92. Andere schrijvers zijn er deels kort over en/of geven weinig bronnen. Sommige 
relevante teksten en regesten zijn pas in de afgelopen eeuw gepubliceerd. 
321 Hessel, JDR unter König Albrecht I. von Habsburg, p. 95-107. Knipping, Die Regesten der Erzbischöfe 
von Köln im Mittelalter, dl. 3, nr. 3815, 3816, 3876-3880. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 79. 
Gönnenwein, Die Freiheit der Flußschiffahrt, p. 2. 
322 Volgens de eigentijdse kroniek van Beke: 'Het sullen weten alle lude, dat Aelbert de onverwonnen 
coninc mit crachte wil verenighen ant Roemsche rike die graefscap van Hollant, want si sonder rechten 
oer is, die de coninc Kaerl wileneer grave Diderike in lene gaf.' [Iedereen moet weten dat Albrecht, de 
onoverwinnelijke koning, het graafschap Holland met kracht met het Rooms-Duitse Rijk wil verenigen, 
want wat koning Karel aan graaf Dirk in leen gaf, is nu zonder wettige erfgenaam.] Beke, Chrono-
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zomer van 1300 had hij enkel de steun van kleinere vazallen als de graven van 
Kleef en Berg, de vrijstad Straatsburg en een handvol tegenstanders van Jan II. 
Daaronder waren de bisschop van Luik en uit Holland-Zeeland verbannen edelen. 
Het was waarschijnlijk te weinig om een inval in het onbekende terrein van het 
onwillige Holland te kunnen wagen. Daarbij zou de koning van Frankrijk zijn 
bondgenoot Jan II te hulp kunnen komen. Filips had bij de Frans-Duitse vrede van 
Quatrevaux beloofd de eer, de vrijheden en de rechten van het Duitse Rijk tegen 
iedereen te zullen verdedigen, maar had daar allerminst blijk van gegeven. Al-
brecht wilde zich zekerheid verschaffen en stuurde in juli 1300 een speciale gezant 
naar het Franse hof. Daar verbleef nog zijn oudste zoon Rudolf, die in mei ter beze-
geling van de vrede was getrouwd met Filips' zuster Blanca. Albrecht stelde voor, 
de vredesovereenkomst indachtig, Jan van Henegouwen gezamenlijk uit Holland-
Zeeland te verdrijven en de jonggehuwden met Holland-Zeeland te belenen. Als 
alternatief zou Albrechts tweede zoon Frederik het gebied kunnen krijgen, als hij 
zou trouwen met een dochter van Karel 'van Valois', de broer van Filips die zich al 
met de Zeeuwen had beziggehouden. Voor het geval ook dit Filips niet aanstond, 
vroeg Albrecht ten minste zijn welwillende afzijdigheid.323 Om zijn vraag te ver-
duidelijken, stuurde hij Filips de processtukken en het eindoordeel in de zaak te-
gen Jan II.324 De Franse koning is blijkbaar niet op het aanbod ingegaan. Hij was 
nog volop bezig zijn positie in het pas veroverde Vlaanderen te versterken. Het was 
niet het moment om Jan van Henegouwen, zijn trouwste en nuttigste bondgenoot, 
op te geven. Maar vooral zal Filips er niet voor gevoeld hebben de Habsburgse 
huismacht in de strategisch belangrijke delta aan de grens van zijn eigen gebied toe 
te laten. 

3.16 Jan van Henegouwen weerstaat Rooms-Koning Albrecht 

Graaf Jan spande zich intussen in zijn buurlanden aan zijn zijde te krijgen of ten 
minste tot neutraliteit te bewegen. Hij was daarvoor bereid tot vergaande toege-
vingen. Al in januari 1300 sloot hij een verbond van onderlinge bijstand met graaf 
Reinoud I van Gelre.325 Na bemiddeling door zijn schoonzoons Robert II van Ar-
tesië en Rudolf van Clermont-Nesle, legeraanvoerders en vertrouwelingen van 
Filips, bereikte hij in juli 1300 vrede en vriendschap met hertog Jan van Brabant. 
Deze beloofde openlijke boetedoening voor zijn betrokkenheid bij de moord op 
                                                                                                                                                                      
graphia/ Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant, uitg. Bruch, p. 225, resp. p. 159. Van 
Mieris, Groot Charterboek, dl. 2, p. 15. Melis Stoke, Rijmkroniek van Holland, uitg. Burgers, p. 345. 
323 Een afschrift van de Duitse instructie werd in 1899 in Parijs ontdekt. Werminghoff, "Reise nach 
Frankreich und Belgien im Frühjahr 1899", p. 27-31. Kern, Die Anfänge der französischen Ausdehnungs-
politik, p. 250, 253-254. Hessel, JDR unter König Albrecht I. von Habsburg, p. 89. Diestelkamp, UDKH, dl. 
4, nr. 261, opm. 
324 Knipping, Regesten Köln, dl. 3, nr. 3741. Zie ook Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 255, 256, 259-261, 
voettekst en opm. 
325 Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden, dl. 1, 
nr. 68, p. 78-79. Obreen, "De eerste jaren na den dood van Floris V", dl. 2, p. 44-45. Franke, Johann II von 
Hennegau-Holland, p. 67. Hessel, JDR unter König Albrecht I. von Habsburg, p. 92. 
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Floris V. Hij zegde ook toe dat andere beschuldigden, onder wie Jan van Cuijk, uit 
Holland-Zeeland en Frankrijk weg zouden blijven, zolang ze geen schade aan hun 
bezittingen zouden lijden.326 Ook kon Jan van Henegouwen in juli zijn vijanden in 
het Sticht uitschakelen door een gunstige overeenkomst te sluiten met bestuur en 
burgers van de stad Utrecht.327 De verdragen waren niet openlijk tegen de Rooms-
Koning gericht, maar boden Jan diplomatieke en morele steun. Zo werd hij daarin 
steeds graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland en heer van Friesland genoemd. 
De Rooms-Koning, zonder belangrijke medestanders in het Westen, gesteld voor 
een groeiende kritische coalitie in het Beneden-Rijngebied en tegengewerkt door 
de Franse koning, moest zijn plannen voor een veldtocht laten varen. Hij besloot 
tot een bijeenkomst met de rebelse graaf in Nijmegen, de oostelijkste plaats die 
deze had voorgesteld. Hij voer er begin augustus 1300 met een klein gevolg per 
schip vanuit Keulen heen, nadat hij eerst de Nijmeegse privileges bevestigd had. 
Wat zich daarna in die stad heeft afgespeeld, is niet helemaal duidelijk. Albrecht 
trok zich in elk geval na korte tijd terug in de nabije burcht van Kranenburg, eigen-
dom van zijn bondgenoot de graaf van Kleef. Volgens de algemeen gangbare lezing, 
gebaseerd op de kroniek van Melis Stoke, week de koning geschrokken uit voor het 
onverwacht grote leger dat de Henegouwer meebracht. Een Zeeuws leger dat de 
koning had willen bijstaan, zou te laat zijn gekomen en op de terugweg door Hol-
landers zijn belaagd.328 Het is twijfelachtig of Jan met zijn beperkte achterban bij 
de adel werkelijk een legergroep van enige betekenis naar Nijmegen kon brengen, 
en of de Zeeuwse edelen een expeditieleger konden en durfden uitsturen.329 Waar-
schijnlijk waren de ondernemingen minder indrukwekkend en ging het om be-
trekkelijk kleine diplomatieke delegaties met wat ridderlijke franje. Jan wist bij 
voorbaat dat hij voldoende buitenlandse steun had en zou zijn zaak alleen beder-
ven met teveel militair vertoon. 

Ik denk dat Jan van Henegouwen en Jan van Brabant tevoren een schikking hadden 
bedacht, die de betrokken partijen gezichtsverlies moest besparen en die geïnspi-
reerd was op de voorstellen die Albrecht aan de Franse koning had gedaan. Om 
persoonlijke onderhandelingen van koning Albrecht met de graaf te vermijden, 
moest dat vergelijk, althans voor de vorm, de uitkomst zijn van een scheidsgerecht. 
Waarschijnlijk is het voorstel dat Jan van Brabant en anderen de koning bij zijn 
aankomst in Nijmegen deden slecht gevallen. Mogelijk heeft Albrecht de komst van 
de Henegouwer niet afgewacht of heeft hij hem slechts kort gezien. Hij zal instruc-
ties gegeven hebben aan zijn vazallen om de zaak een andere wending te geven. 

                                                                    
326 Van Mieris, Groot Charterboek, dl. 2, p. 12-13. Verkooren, Inventaire des chartes et cartulaires des 
duchés de Brabant …, dl. 1.1, nr. 175, 176, p. 130. Hessel, JDR unter König Albrecht I. von Habsburg, p. 92. 
Janse, "Jean d'Avesnes, comte de Hollande", p. 219. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 74-75. 
Het opnieuw afzien van de leenhulde voor zuidelijk Holland, dat Franke hierbij noemde, vond niet in 
1300 maar in 1307 plaats. Brabant had zijn aanspraken pas weer in de oorlog van 1303 laten herleven; 
zie hierna. 
327 Van Mieris, Groot Charterboek, dl. 2, p. 14. Obreen, "De eerste jaren na den dood van Floris V", dl. 2, p. 
47-48. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 75. 
328 Melis Stoke, Rijmkroniek van Holland, uitg. Burgers, p. 345-353. Roth, Ene stille waerheyt, p. 261-266. 
329 Janse, "Jean d'Avesnes, comte de Hollande", p. 219-220. 
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Daarna heeft hij blijkbaar Nijmegen verlaten om in Kranenburg de ontwikkelingen 
af te wachten. Jan van Henegouwen heeft wel met het scheidsgerecht ingestemd, 
nadat hij garanties gekregen had over de strekking van de uitkomst. Op 13 augus-
tus legden hertog Jan II van Brabant en diens oom Godfried in Nijmegen vast dat 
'den hoogen ende edelen man, Jan, Grave van Henegou, Hollant, ende Zeelant, ende 
Heer van Vrieslant' zich in zijn geschil met de koning had onderworpen aan de 
scheidsrechterlijke uitspraak van aartsbisschop Wigbold van Keulen, bisschop 
Peter II van Bazel en hen beiden. Daarbij vermeldden ze dat de beoogde regeling in 
grote lijnen zou inhouden dat Jan 'van Oosterbant' (†1302), de oudste zoon van 
graaf Jan, zou trouwen met Albrechts dochter Elisabeth (1285-1353) en dat ze zich 
nog nader zouden uitspreken over de met dat huwelijk verbonden wederzijdse 
vergoedingen, giften en toelagen. 

Oversulcx verclaeren wy, niets en syn weetende te seggen, als van een houwelyck, tusschen Jan, syn 
oudste soon, ende de dogter van onsen Heer Coninck voornomt. Item van eenigh wtgeleyt geleyde 
gelde, soo by d'een, als by d'ander wtgeleyt ende verschoten, gelyck naeder daer van can blyken by 
't compromis, hier op gedaen.330 
[In dat verband verklaren wij alleen uitspraak te kunnen doen over een huwelijk tussen Jan, zijn 
oudste zoon, en de dochter van onze voornoemde Heer Koning, en verder over bepaalde wederzijds 
te waarborgen betalingen en vergoedingen, zoals nader bij de uitspraak zal worden geregeld.]331 

Aannemelijk is dat Jan in elk geval Holland, Zeeland Beoostenschelde en Friesland 
in leen zou ontvangen; of hij ook Zeeland Bewestenschelde en 'Rijks-Vlaanderen' 
zou krijgen is onduidelijk. Albrecht moet gemeend hebben dat hij meer kon berei-
ken dan deze vrede, die voor hem een weinig eervolle overgave was. Op korte ter-
mijn waren zijn kansen gering. Van de voorgestelde scheidslieden was alleen de 
bisschop van Bazel duidelijk op zijn hand. Een meerderheid van de aanwezige 
vorsten, onder leiding van hertog Jan van Brabant en aartsbisschop Wigbold van 
Keulen, op de achtergrond gesteund door Frankrijk, was tegen de inmenging van 
de Rooms-Koning in de aangelegenheden van het Beneden-Rijngebied.  

De in Nijmegen verzamelde vorsten moeten onmiddellijk na de bezegeling van de 
oorkonde van 13 augustus 1300 hebben beraadslaagd over de te volgen weg. 
Waarschijnlijk was koning Albrecht toen al naar Kranenburg vertrokken. Een dag 

                                                                    
330 Van Mieris, Groot Charterboek, dl. 2, p. 15. Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 266. Knipping, Regesten Köln, 
dl. 3, nr. 3749. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 76. De oorkonde werd in de literatuur weinig 
genoemd en slecht begrepen. Er werd ook niet verklaard hoe Jan enerzijds een huwelijk van zijn zoon 
met de koningsdochter zou wensen en anderzijds de koning zou willen bedreigen door een legermacht 
mee te nemen naar Nijmegen. 
331 De Middelnederlandse tekst bij Van Mieris is niet eenvoudig te begrijpen. Hij ontleende hem aan M. 
vander Houve, Handvest of Chartre Kronijk, dl. III, band 1, ad anno 1300, p. 173 (manuscript uit 1637: 
Bibl. Univ. Leiden, BPL 938-I). Er is daarbij in voetnoot sprake van een Franse versie, waarschijnlijk het 
(mogelijk uitvoeriger) Oud-Franse origineel. De oorspronkelijke Nederlandse en/of Franse oorkonden 
zijn verloren gegaan. Een oude inventaris (van Pieter van Renesse, uit 1441) van de grafelijkheid bevat 
een samenvatting van het betreffende stuk: 'Jan, hertoge van Brabant, ende Godevairt van Brabant, here 
van Arscoite ende van Virzon, geloven (= beloven, bezweren) grave Jan van Hollant voirnoemt dat sij 
alsulc (= zulk een) seggen (= arbitrage) als sij mit anderen heeren onder hebben (= waarmee zij … 
belast zijn) etc. niet uytspreken en sullen dan op sekeren condicien in den brieven begrepen. Datum 
anno XIIIc, sabbatho ante medium augusti.' NL-HaNA, Graven van Holland, toegang 3.01.01, inv. 2118, 
fol. 74 ro, onder 'Flandria', nr. F9. 



STRIJD OM ZEELAND BEWESTENSCHELDE, 1100-1329-1568 

225 

later op 14 augustus sloten aartsbisschop Wigbold en hertog Jan in Nijmegen een 
bilateraal verbond, voor aanval en verdediging, met een scheidsrechterlijke rege-
ling voor hun bestaande en toekomstige problemen.332 Het was bedoeld om de 
moeilijkheden aan de Beneden-Rijn in eigen kring op te lossen, met voorbijgaan 
aan de koning. Albrecht verloor inderdaad nagenoeg zijn greep op de kwestie. Kort 
daarna, op 17 augustus en nog steeds in Nijmegen, bezegelde Jan II van Holland-
Zeeland een oorkonde waarin hij zijn rechten op dat graafschap opnieuw bena-
drukte en verzekerde dat hij zich in zijn geschil met de koning neerlegde bij het 
oordeel van een scheidsgerecht. Daarvan zouden, behalve de vier scheidslieden die 
op 13 augustus waren genoemd, ook Gwijde 'van Avesnes' (domthesaurier te Luik 
en broer van Jan II), bisschop Hendrik II van Konstanz, graaf Dirk VIII van Kleef en 
diens broer Dirk-Loef II deel uitmaken. De laatste drie en de bisschop van Bazel 
konden als partijgangers, de anderen als tegenstanders van de koning worden 
beschouwd. De verhoudingen in het scheidscollege waren dus, althans getalsmatig, 
gelijkgetrokken. De arbiters zouden voor 24 juni 1301 een besluit moeten nemen, 
anders zou de zaak weer open zijn als tevoren. Het voorgenomen huwelijk en de 
financiële regeling werden in de laatste oorkonde niet meer genoemd.333 Onduide-
lijk is of Albrecht (onvoorwaardelijk) met deze arbitrage heeft ingestemd. Dat de 
scheidslieden niet geheel onafhankelijk waren, moge blijken uit het feit dat graaf 
Jan nog op 17 augustus aan bisschop Wigbold 3500 pond voor zijn moeite toezeg-
de, zelfs voor het geval het niet tot een uitspraak zou komen. Albrecht beloofde 
onder andere 1000 mark aan de graaf van Kleef voor hulp tegen zijn vijanden.334 
Het buitenspel zetten van de koning leidde tot geruchten over een moordcomplot 
van Reinoud van Gelre, waar ook Jan van Brabant en Wigbold van Keulen bij be-
trokken zouden zijn.335 Bewijzen daarvoor zijn er niet. Koning Albrecht vertrok 
naar Zuid-Duitsland om een tegenactie voor te bereiden. 

De voorgenomen arbitrages van 13 en 17 augustus 1300 waren eigenaardig omdat 
ze betrekking hadden op een geschil tussen de Rooms-Koning en een van diens 
vazallen. Het geschil was niet privaat maar betrof een rijkszaak. Daarin werd onder 
normale omstandigheden door de koning zelf beslist, in overeenstemming met de 
rijksgroten en eventueel na een proces in een hofgerecht. Zo was het ook gebeurd 
bij de zitting van koning en hofgerecht op 7 juli 1300 in Ments, en eerder op 11 juli 
1252 in Frankfort in het vergelijkbare geval van Rooms-Koning Willem en gravin 
Margaretha. Men zou het college van scheidslieden als een nieuw ad hoc hofge-
recht kunnen opvatten, maar het week daar op belangrijke punten van af. De ko-
ning zou het scheidsgerecht niet zelf leiden of worden vertegenwoordigd door een 
plaatsvervangend voorzitter. Ook zou hij niet het eindoordeel kunnen uitspreken. 

                                                                    
332 Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 267, 268. Knipping, Regesten Köln, dl. 3, nr. 3750. Verkooren, Inventaire, 
dl. 2.1, p. 202. 
333 Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 269. Knipping, Regesten Köln, dl. 3, nr. 3751. Franke, Johann II von 
Hennegau-Holland, p. 77. Franke nam ten onrechte aan dat de scheidslieden meteen uitspraak deden. 
334 Knipping, Regesten Köln, dl. 3, nr. 3752. Muller, Regesta Hannonensia, p. 3. Hessel, JDR unter König 
Albrecht I. von Habsburg, p. 92. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 78-79. 
335 Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 78. Hessel, JDR unter König Albrecht I. von Habsburg, p. 
92. 
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Het beroep op de paus en de opschorting van het vonnis van Ments hadden de 
Rijnlandse vorsten de mogelijkheid geboden de zaak opnieuw te openen. Ze wilden 
blijkbaar voorkomen dat de koning op eigen gezag in het eigen voordeel zou be-
slissen en Holland-Zeeland bij zijn huismacht zou inlijven. Het optreden van de 
aartsbisschop van Keulen en de hertog van Brabant grensde niettemin aan opstan-
digheid. Koning Albrecht onttrok zich met recht en reden aan het opgedrongen 
scheidsgerecht. 

Terwijl graaf Jan II en een gezantschap van ontevreden Zeeuwse edelen hun reis 
naar koning Albrecht maakten, namen de plaatsvervangers van de graaf wraak op 
de rebellen. Jan 'van Oosterbant' en Witte 'van Haamstede', buitenechtelijke zoon 
van Floris V, brachten vanuit Middelburg en Zierikzee het Zeeuwse platteland weer 
onder hun controle. Nadat de delegatie van opstandige edelen onverrichterzake uit 
Nijmegen was teruggekeerd, ontstond er eind 1300 opnieuw onrust in Zeeland. Op 
nieuwjaarsdag 1301 kwam het bij Lodijke op Zuid-Beveland tot een gevecht tussen 
voor- en tegenstanders van de graaf. De opstandelingen verloren de slag. De laat-
sten onder hen vluchtten naar 'Rijks-Vlaanderen', waar ze zonder veel uitzicht 
probeerden te overleven.336 Er is door historici wel kritiek geleverd op deze acties 
tegen de opstandelingen, omdat ze in strijd zouden zijn met de wapenstilstand die 
Jan gelijk met de arbitrageovereenkomst met de koning gesloten zou hebben.337 
Hoewel het niet bekend is of Albrecht met arbitrage heeft ingestemd, is een wa-
penstilstand vanaf de zomer van 1300 wel aannemelijk. Over een erkenning van de 
opstandige Zeeuwse edelen als bondgenoten van de koning en als deelnemers in 
een bestand is niets bekend. Een dergelijke bepaling zou uitzonderlijk zijn. Voor 
Jan II waren het wetteloze eigen onderdanen, tegenover wie hij zich niet zonder 
dwingende reden tot terughoudendheid zou verplichten. 

In het Rijnland sloten de keurvorsten en regionale vorsten eind 1300 en begin 
1301 verschillende samenwerkingsovereenkomsten om de koning en zijn plannen 
voor de tolhervorming te weerstaan. Ze kregen steun van Bonifatius VIII, die de 
aartsbisschoppen van Ments, Keulen en Trier opdroeg Albrecht van zijn aanklacht 
tegen hem in kennis te stellen. De koning zou zich binnen zes maanden door mid-
del van twee vertegenwoordigers bij de paus voor zijn misdaden moeten verant-
woorden. Zo niet, zouden zware strafmaatregelen volgen.338 Rond dezelfde tijd 
wezen de aartsbisschop van Keulen, de hertog van Brabant, Jan II van Holland-
Zeeland en de graaf van Gelre scheidsrechters aan om bindend over hun eventuele 
onderlinge geschillen te beslissen.339 Jan had zich blijkbaar niet verplicht tot mili-

                                                                    
336 Roth, Ene stille waerheyt, p. 266-270, dacht ten onrechte dat de Rooms-Koning in 'Rijks-Vlaanderen' 
nog invloed had. 
337 Hessel, JDR unter König Albrecht I. von Habsburg, p. 91-92. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 
77-78. In enkele oorkonden uit 1307 is sprake van een bestand tussen Jan II en de Rooms-Koning. Zie 
hierna. 
338 Digard, Les registres de Boniface VIII, dl. 3, nr. 4328 (Rome-Lateranen, 13 april 1301). Knipping, 
Regesten Köln, dl. 3, nr. 3814. 
339 Nijmegen, 12 april 1301. Arbiters waren degenen onder hen die in zo'n geval niet betrokkenen 
waren, samen met Gwijde 'van Avesnes', Godfried 'van Brabant' en Dirk-Loef II 'van Kleef'. Muller, 
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taire bijstand tegen koning Albrecht, want aan de Duitse oorlog die kort daarop 
uitbrak, nam hij niet deel. Misschien was het vanwege een bestand dat hij eerder 
met de koning gesloten had; ook door zijn bondgenootschap met de Franse koning 
kon hij zich geen openlijke vijandschap met Albrecht veroorloven. Filips had hem 
Zeeland Bewestenschelde 'als gunst' gelaten, maar kon het elk moment als ver-
meend deel van Vlaanderen voor Frankrijk opeisen. In mei 1301 voegde Jan zich 
bij de stoet van de Franse koning toen die een overwinningstocht door zijn nieuwe 
Vlaamse kroondomein maakte. Er zijn aanwijzingen dat hij in de tweede helft van 
1301, na afloop van de genoemde termijn van arbitrage (24 juni 1301) en waar-
schijnlijk na Franse bemiddeling, een verlenging van zijn wapenstilstand met de 
Rooms-Koning overeenkwam.340 

Albrecht kon, ondanks het geestelijk machtsvertoon van de paus, door uitgekiende 
diplomatie en oorlogvoering zijn tegenstanders in het Rijngebied stapsgewijs uit-
schakelen. Hij steunde vooral op de handelssteden, waarmee hij vanaf de eerste 
maanden van 1301 verdragen sloot. Daarbij bevestigde hij oude tolvrijheden en 
verklaarde alle na 1250 ingestelde tollen en tolverhogingen voor afgeschaft. Waar-
schijnlijk kreeg Albrecht ook militaire hulp van de Franse koning.341 In het voor-
jaar van 1302, na de volledige nederlaag van de aartsbisschop van Ments en het 
terugdringen van die van Keulen en Trier, zochten Bonifatius en Albrecht een min-
nelijke schikking. Albrechts kroon was zekergesteld en andere delen van het Rijk 
vroegen zijn aandacht en middelen. Gezanten van de Rooms-Koning en de aarts-
bisschop van Ments enerzijds, en van de aartsbischoppen van Keulen en Trier en 
van Jan II van Holland-Zeeland anderzijds, kwamen in Rome bijeen. Bonifatius, die 
geconfronteerd werd met de klachten van de Rijnsteden, gelastte de partijen in mei 
1302 een wapenstilstand tot februari 1303 in acht te nemen.342 Dat Albrecht in de 
zomer van 1302 de strijd in het noordwesten van zijn Rijk toch weer opnam, was 
waarschijnlijk een gevolg van de ontwikkelingen in de Nederlanden. Na aanvanke-
lijke onderhandelingen, rukte Albrecht verder op tegen de aartsbischoppen van 
Keulen en Trier. Hij versloeg de een en de ander en legde hun in oktober en no-
vember 1302 een harde vrede op. De opstandige keurvorsten verloren belangrijke 
tollen en veel van hun militair vermogen. Ook werden ze verplicht de koning te 
helpen tegen hun vroegere bondgenoot graaf Jan II343 

De graaf van Henegouwen en Holland-Zeeland genoot begin 1301 nog brede inter-
nationale steun in zijn geschil met de Rooms-Koning. Behalve Frankrijk, de keur-

                                                                                                                                                                      
Regesta Hannonensia, p. 5. Knipping, Regesten Köln, dl. 3, nr. 3813. Hessel, JDR unter König Albrecht I. 
von Habsburg, p. 93-94, 98. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 79-80. 
340 Hessel, JDR unter König Albrecht I. von Habsburg, p. 104, voetnoot 87. Franke, Johann II von Henne-
gau-Holland, p. 80-82. Franke hield de oorkonde van 17 aug. 1300 ten onrechte voor Jans ratificatie van 
een scheidsrechterlijke uitspraak; die uitspraak is er nooit gekomen (zie Knipping, dl. 3, nr. 3751). 
341 Albrechts manifest over de tollen: Böhmer, Regesta Imperii 1246-1313, Albrecht, 7 mei 1301, nr. 339, 
p. 225. Hessel, JDR unter König Albrecht I. von Habsburg, p. 97-102. 
342 Knipping, Regesten Köln, dl. 3, nr. 3815, 3816, 3860. Hessel, JDR unter König Albrecht I. von Habsburg, 
p. 104. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 82. 
343 Knipping, Regesten Köln, dl. 3, nr. 3872, 3876-3880. Hessel, JDR unter König Albrecht I. von Habsburg, 
p. 104-107. 
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vorsten aan de Rijn, Brabant, Utrecht en Gelre, was ook de paus hem goed gezind, 
nadat hij in juli 1300 een beroep op hem had gedaan. Die aanvankelijke steun voor 
Jan brokkelde in de loop van 1301 al weer af door de militaire successen van koning 
Albrecht. De hertog van Brabant wendde zich dat jaar van hem af.344 Nog belangrij-
ker was de omwenteling in Vlaanderen. Geldkwesties, sociale tegenstellingen en 
onbuigzaam optreden van het Frans bestuur hadden verzet aangewakkerd bij de 
Vlaamse gilden. Leden en aanhangers van het Vlaamse gravenhuis haakten daarop 
in. Het mondde 13 mei 1302 uit in de moordpartij van de 'Brugse Metten' op de 
Franse bezetters.345 Op 11 juli werd een Frans ridderleger in de 'Guldensporenslag' 
bij Kortrijk door een Vlaamse strijdmacht vernietigend verslagen. Jans oudste zoon 
en twee van zijn schoonzoons kwamen daarbij om het leven. Een Franse veldtocht 
later die zomer moest voortijdig worden afgebroken. Jan van Renesse, de Zeeuwse 
banneling, speelde als een der aanvoerders aan Vlaamse zijde een belangrijke rol.346 
De positie van de Franse koning op het internationale toneel was ernstig verzwakt, 
en daarmee die van Jan II. Albrecht probeerde in de zomer van 1302 Adolf 'van 
Waldeck', de nieuwe bisschop van Luik, te bewegen Jan het graafschap Henegouwen 
af te nemen. Hij lokte daartoe een besluit van het hofgerecht uit en beval de edelen 
en andere ingezeten van het prinsbisdom hem te helpen.347 Paus Bonifatius bleef 
Jan steunen. Hij erkende hem, getuige zijn oorkonden, als graaf van Henegouwen en 
Holland en heer van Friesland.348 Dat hij hem geen graaf van Zeeland noemde, zoals 
de meeste andere bondgenoten deden, was wellicht om de graaf van Vlaanderen te 
ontzien. Hij beschermde Jan tegen andere vorsten en prelaten en hielp hem door in 
1302 zijn broer Gwijde 'van Avesnes' als bisschop van Utrecht te erkennen.349 Het 
versterkte Jans invloed in Zeeland, breidde die zelfs uit naar de (Vlaamse) Vier Am-
bachten, deel van het bisdom Utrecht. In november 1302 gebood Bonifatius de bis-
schop van Luik en zijn onderhorigen de graaf van Henegouwen te helpen als die 
door de koning aangevallen zou worden.350 Albrecht zette zijn jacht op Holland-
Zeeland niet door. Mogelijk heeft Filips tussen zijn beide bondgenoten bemiddeld, 
maar waarschijnlijk heeft de verhouding met de paus de doorslag gegeven. Vanaf 
eind 1302 verbeterden Albrechts betrekkingen met Rome en eisten problemen in 

                                                                    
344 Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 81-82. 
345 Werveke, "Avesnes en Dampierre", p. 328-331. 
346 Roth, Ene stille waerheyt, p. 277-297. 
347 Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 304, 305, 21 en 22 aug. 1302. Jan had Henegouwen formeel van de 
Luikse bisschop in leen en was er achterleenman van de Rooms-Koning. Albrecht had op 19 dec. 1300 al 
een verbond met Adolfs voorganger Rudolf tegen de Henegouwer gesloten. Böhmer, Regesta Imperii 
1246-1313, Albrecht, 19 dec. 1300, nr. 317, p. 224. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 83-85. 
348 'Dilecto filio nobili viro Johanni, Haynonie et Hollandie comiti ac Frisie domino, …' Digard, Les regi-
stres de Boniface VIII, dl. 3, 15 maart 1302, nr. 4521-4524, 4526. 
349 Zie vorige voetnoot. Deze Gwijde, domthesaurier in Luik, was arbiter in verschillende scheidsgerech-
ten van zijn broer Jan. Hij was in 1300 in Zeeland gevangen genomen en geruild tegen de Van Borseles. 
Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, p. 192. Over de wijding van Gwijde door 
aartsbisschop Wigbold: Knipping, Regesten Köln, dl. 3, nr. 3870. 
350 Digard, Les registres de Boniface VIII, dl. 3, 16 nov. 1302, nr. 4792 
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het oosten van het Duitse Rijk zijn hele aandacht op.351 Het is niet bekend of Al-
brecht Jan ooit officieel als graaf heeft erkend.352 

3.17 Korte Vlaamse glorie in Noord en Zuid 

Na enkele schermutselingen in de winter heerste er begin 1303 betrekkelijke rust 
aan de Vlaamse zuidgrens. Frankrijk zocht in verwarring een antwoord, terwijl de 
Vlamingen hun eenmaal gemobiliseerde troepenmacht bereid hielden. Jan en 
Gwijde 'van Namen', zonen van Gwijde van Vlaanderen, richtten zich toen op de 
landen van erfvijand Jan II, bondgenoot van Filips 'de Schone'. In maart belegerden 
ze het strategisch belangrijke en al lang betwiste Lessen (Lessines) in Henegou-
wen. Jan was zonder Franse hulp tot weinig in staat. Zijn derde zoon Willem 'van 
Avesnes' (ca. 1286-1337) voer op 28 maart vanuit Arnemuiden in Zeeland met een 
legertje langs de Vloer naar het Zwin om daar Vlaamse strijdkrachten te binden en 
de druk op Henegouwen te verlichten. Na een geslaagde plundertocht op het eiland 
van Cadzand keerde hij met zijn Zeeuwen dezelfde dag weer naar huis terug.353 Er 
volgden die maand nog kleinere Zeeuwse acties maar veel invloed hadden ze niet. 
Lessen viel op 2 april en werd als vesting ontmanteld. Jan en Gwijde 'van Namen' 
trokken vervolgens naar het noorden. Voor de laatste was de gelegenheid gunstig 
daar zijn eigen graafschap in Zeeland Bewestenschelde te vestigen. Op de rest van 
de erfenis van Jan I in Zeeland, Holland en Friesland had Gwijde van Vlaanderen 
rechten laten gelden, maar die werden niet gesteund door Rooms-Koning Albrecht. 
De toezegging van Albrecht van maart 1300 aan de Dampierres, om hen te belonen 
met goederen in Holland(-Zeeland) als ze hem hielpen Jan II te verdrijven, kan hen 
ertoe hebben aangezet hun doelen verder te stellen.354 Al op 22 of 23 april 1303 
zetten de broers met een sterke Vlaamse oorlogsvloot, bemand met milities uit 
noordelijk Vlaanderen, vanuit Sluis koers naar Zeeland. Zoals steeds sloten Zeeuw-
se ballingen zich daarbij aan. De leiding van de verdediging van Zeeland was toe-
vertrouwd aan Willem 'van Avesnes', pas zeventien jaar oud. Het verloop van de 
strijd, vol tegenslagen aan zijn zijde, geeft blijk van ernstige beoordelingsfouten. 
Hij verdeelde zijn manschappen over een te groot gebied en liet het initiatief aan 
zijn tegenstanders. Toen die eenmaal bij Veere geland waren en daar steun kregen 
van de Borsele-gezinde bevolking, reageerde hij verward en halfslachtig. Zijn troe-
pen verloren de verspreide gevechten, zodat hij op 25 april moest vluchten naar 

                                                                    
351 Hessel, JDR unter König Albrecht I. von Habsburg, p. 108. Franke, Johann II von Hennegau-Holland, p. 
87-88. 
352 Jan zelf noemde Zeeland op 2 juli 1303 zijn rijksleen. Van Mieris, Groot charterboek, dl. 2, p. 32. 
Franke (p. 88) leidde hieruit ten onrechte af dat er een overeenkomst met de koning was. 
353 Sabbe, "De vijandelijkheden tussen de Avesnes en de Dampierres in Zeeland, Holland en Utrecht van 
1303 tot 1305", p. 244-245. De Graaf, Oorlog om Holland, p. 178. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 
16-18. Roth, Ene stille waerheyt, p. 299.  
354 Zie par. 3.15. 
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Middelburg.355 Ook daar werden de zaken slecht aangepakt. Al na negen dagen, op 
4 mei 1303, terwijl in Schiedam een ontzettingsleger werd samengebracht, opende 
de stad haar poorten. Heel Zeeland Bewestenschelde kwam daarmee in handen 
van de Dampierres en hun bondgenoten. De Vlamingen waren in ruil voor die snel-
le overgave bereid Willem een vrijgeleide naar Zierikzee toe te staan. 

In de overeenkomst tot overgave van Middelburg werd Gwijde 'van Namen' voor 
het eerst heer van Zeeland genoemd.356 Het is niet helemaal duidelijk met welk 
recht hij deze titel, en die van graaf van Zeeland, voerde. De oude Gwijde van 
Vlaanderen had in 1299 zijn vermeende rechten op Zeeland Bewestenschelde, de 
soevereiniteit inbegrepen, overgedragen aan zijn oudste zoon Robrecht. Deze 
noemde zich begin 1300 nog graaf van Zeeland en werd als zodanig erkend door 
Rooms-Koning Albrecht. Tussen 1303 en 1310 kwam Gwijde 'van Namen' in oor-
konden af en toe met deze titel voor, ook nadat hij geen macht meer had in 
Zeeland.357 Wellicht heeft Robrecht in mei 1300 vlak voor hij in Franse gevangen-
schap ging de Vlaamse rechten in Zeeland willen veiligstellen door ze 'op afstand' 
te zetten, zoals zijn vader in 1296 had gedaan. Bij een scheidsgerecht in 1310 stel-
de Robrechts zoon dat zijn vader Zeeland Bewestenschelde aan zijn oom Gwijde 
'van Namen' had geschonken.358 In 1329, toen de kwestie voor het laatst speelde, 
was er als bewijsstuk alleen sprake van de oorkonde uit 1296 en niet van een do-
cument uit 1300 of later. Robrecht heeft Gwijdes aanspraken met mate gesteund. 
Hij tekende soms oorkonden waarin Gwijde als graaf van Zeeland werd vermeld, 
en andere waarin Willem (de zoon van Jan II) zo werd betiteld.359 Daaruit mag men 
niet afleiden dat hij zichzelf niet als soeverein en leenheer van Zeeland Bewesten-
schelde beschouwde. Hij zag, zoals hierna zal blijken, dit gebied als een Vlaams 
rijksleen. Het lijkt erop dat hij bij gelegenheid uit tactische overwegingen, naarge-
lang de stand van de onderhandelingen met de Avesnes, zijn broer als alternatieve 
achterleenman voor dat gebied naar voren heeft geschoven. Jan II en na hem Wil-
lem bleven zich intussen graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, en heer van 
Friesland noemen. 

Kort na aankomst van Willem 'van Avesnes' in Zierikzee staken ook Gwijde en Jan 
'van Namen' over naar Beoostenschelde en sloegen het beleg voor die stad. Het 
vertrouwde grafelijke steunpunt bleef evenwel sterk en liet de Vlamingen niet 
                                                                    
355 Een uitgebreide en goede beschrijving en analyse geeft Sabbe, "De vijandelijkheden", p. 245-253. De 
Graaf, Oorlog om Holland, p. 179-181. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 18-19. Roth, Ene stille 
waerheyt, p. 299-304. 
356 'Wi burghmeesters, scepenen, raed ende die ghemene port van Middelborch maken kont hem allen, 
die desen brief zien zullen jof horen lesen, dat wi upghegheven hebben onze port van Middelborch 
onzen lieven ghetrouwen rechten here Guyde, sgraven zoene van Vlaendren ende here van Zelant, in 
der maniere ende in der vorme, die hierna volghen ende bescreven es: …' Unger, Bronnen tot de ge-
schiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd, dl. 1, nr. 461. 
357 Hij heette dan 'Guy de Flandre (of de Namur), comte de Zélande', danwel 'Guye van Vlanderen, grave 
van Zelant'. Wauters, Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la 
Belgique, dl. 8, p. 102 (1 feb. 1304!), 184, 263, 264, 266, 380. 
358 Zie het oordeel van Robrecht 'Junior' van 17 aug. 1310, hierna in par. 3.20. 
359 Dat laatste in het verdrag van Aken, 7 jan. 1309. Van Mieris, Groot charterboek, dl. 2, p. 71-72. Zie 
hierna par. 3.19. 
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binnen. Toen de verdedigers na zes weken uitbraken en de belegeraars een slag 
konden toebrengen, kozen de Vlaamse broers een andere weg. Ze trokken met het 
merendeel van hun vloot noordwaarts tot bij Geervliet aan de Widele, een zijwater 
van de Maas tussen Voorne en Putten. Omdat er in dit deel van Zeeland geen ste-
den of vestingen van betekenis waren, konden ze het gebied zonder veel moeite in 
bezit nemen. Jan II was intussen uit Henegouwen in het zuiden van Holland aange-
komen. Hij nam het bevel over de strijdkrachten die rond Schiedam verzameld 
waren. Daarna durfde geen van beide partijen de slag aan. Alle Dampierres en 
Vlaamse troepen waren dringend aan de zuidgrens nodig, waar de strijd met 
Frankrijk in het voorjaar weer was begonnen. Ook Jan II moest zijn krachten spa-
ren. De westelijke grenssteden van Henegouwen werden opnieuw bedreigd. Aan 
de oostgrens betwistten hij en de graaf van Luxemburg elkaar enkele erflanden. In 
het Noorden ten slotte probeerden enkele verbannen heren, betrokken bij de 
moord op Floris V, naar hun gebieden terug te keren. Vlaams-Hollandse onderhan-
delingen leidden begin juli 1303 tot een bestand.360 Er is geen oorkonde van be-
waard gebleven, maar het bestaan ervan en de inhoud kunnen uit verschillende 
bronnen worden afgeleid. Nagenoeg onopgemerkt bleef een inventarislijst van 
grafelijke bezittingen in Bergen uit het begin van de 14e eeuw. Daarin is sprake van 
meerdere brieven of oorkonden in het Diets (Nederlands) over het in Schiedam 
gesloten bestand tussen Jan II en Gwijde 'van Namen'.361 Melis Stoke vermeldde 
dat het bestand een opzegtermijn van vier maanden had. In de tussentijd behield 
Gwijde 'van Namen' heel Zeeland Bewesten- en Beoostenschelde, en Jan II Zierik-
zee. Die stad mocht hij niet verder versterken. Kooplieden konden vrij over en 
weer handel drijven en iedereen mocht naar believen over de grens reizen, uitge-
zonderd de ballingen.362 Jan II verstevigde de vesting Zierikzee niet met stenen 
maar met nieuwe voorrechten. Ook belangrijke Zeeuwse en Hollandse edelen, 
zoals Gerard heer van Voorne en Nicolaas heer van Putten aan de Widele, kwam hij 

                                                                    
360 Sabbe, "De vijandelijkheden", p. 253-257. De Graaf, Oorlog om Holland, p. 181-183. Waller Zeper, Jan 
van Henegouwen, p. 19. Roth, Ene stille waerheyt, p. 305-311. Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, 
p. 449-454. 
361 '(Fol. 123 vo) Che sont les lettres et li papier trouveit ès coffres Monsigneur … Premiers, ij paires de 
lettres en thiés, de le triuwe ki fu prise à Skiedam entre Monsigneur de Hainnau et Monsigneur G. de 
Flandres. Item, une lettre de Monsigneur, de celle meisme triuwe. … (Fol. 124.) Item, en j barisiel de 
dragie, les contredis (= de opzegging) des triuwes de Schidam, saielées dou saiel Monsigneur G. de 
Flandres et une dou saiel Jehan d'Affle, k'il quitte Monsigneur tout chou k'il li doit.' Devillers, "Notice sur 
un cartulaire de la trésorie des comtes de Hainaut", p. 455, 456. Uit informatie van het Rijksarchief in 
Bergen bleek dat de stukken zelf in elk geval al voor de 17e eeuw verdwenen moeten zijn. Naast de 
kronieken, is er nog deze eigentijdse verwijzing naar het bestand: '… quant les triuwes furent donnees 
et faites, quant li Flamenc iurent à tout leur ost (= leger) en Widele et li cuens de Haynnau et de Hollan-
de à toute sen ost à Scidamme, …' Schaderapport van Dordtse kooplieden over bestand van juli (sic) 
1303 in bijlage bij Smit, "Het begin van de regeering der Henegouwse graven (1299-1320)", p. 67; 
Sabbe, "De vijandelijkheden", p. 254, voetnoot 37. 
362 '… So wast besproken … dat de vrede soude staen na tontseggen maenden viere. … Ende her Ghy 
soude voer sijn deel al toter Masen hebben Zeelant; die grave soude hebben inde hant sine porte van 
Sirixe. Ende men soude de porte niet mee vesten, dan si ghevest ware. …Ende de coepmans mochten 
wanderen met ghemake deen onder den anderen, ende, sonder ballinghe, alle liede mochten wanderen.' 
Melis Stoke, Rijmkroniek van Holland, uitg. Burgers, p. 397-398. 
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zoveel mogelijk tegemoet.363 Van de vrije handel en de onbelemmerde doorgang in 
en rond de Zeeuwse wateren kwam niet veel terecht. Aan Vlaamse en Hollandse 
zijde werd kaapvaart bedreven. Kooplieden werden vermoord of uitgeschud en 
van hun schepen beroofd. Beide gravenhuizen en de Franse koning hadden tekort 
aan geld en middelen. Na enige Vlaamse successen aan het zuidelijke front werden 
op 20 september 1303 ook daar de wapens neergelegd; het bestand met Frankrijk 
zou tot 17 mei 1304 duren. Dat gaf de Dampierres de gelegenheid in het vroege 
voorjaar van 1304 nog een veldtocht in Holland te wagen om daar de Avesnes uit 
te schakelen. Al op 9 november 1303 overhandigden twee norbertijnen uit Ninove 
aan Jan II in Den Haag de oorkonden van de opzegging van het bestand.364 De strijd 
in het Noorden kon daardoor op 10 maart 1304 worden heropend.365  

Zowel in Holland als in Vlaanderen had men zich terdege op een nieuw treffen 
voorbereid. Jan II, oud en ziek, had het bestuur over Holland-Zeeland overgedra-
gen aan zijn zoon Willem 'van Avesnes' en had zich teruggetrokken in Henegou-
wen. Willem, geholpen door zijn oom, de Utrechtse bisschop Gwijde 'van Avesnes', 
kwam half maart met een Hollands-Utrechtse strijdmacht bij Zierikzee aan. De 
poorters daar hadden Schouwen al onder hun controle gebracht. Een verenigde 
Noord-Vlaamse vloot, opgehouden door het weerspannige Damme, voer enkele 
dagen later de wateren rond het eiland binnen. Al op 20 maart 1304 verloren de 
Hollanders en hun bondgenoten door wanordelijke roekeloze acties de greep op de 
toestand. Ze werden op Duiveland verrast door hun tegenstanders, waaronder 
Vlaamsgezinde Zeeuwen, en leden grote verliezen. Gwijde 'van Avesnes' werd voor 
de tweede keer gevangen genomen – eerder gebeurde dat in 1300 – en naar 
Vlaanderen gevoerd. Willem kon nogmaals ontkomen naar Zierikzee. De Hollandse 
aanvalsmacht en verdedigingskracht stortten ineen. Wat over was van het Noorde-
lijke leger, zonder bevelhebbers, werd ontbonden. De Vlamingen vierden uitbundig 
hun overwinning, maar besteedden voorlopig geen tijd en middelen aan de ver-
overing van Zierikzee. Op 1 april 1304 voeren ze met hun hele vloot noordwaarts 
naar de Maas, waar Holland voor hen open lag. Van daar trokken Gwijde 'van Na-
men' en zijn onderaanvoerders langs de rivieren verder het land in. Utrecht namen 
ze rond 20 april in. Er was geen sprake meer van een gezamenlijke verdediging. De 
Hollandse edelen, zonder veel geestdrift voor de Avesnes, lieten het grotendeels 
afweten. Elke stad stond er alleen voor. De invallers zonden boden uit en eisten 
hun onderwerping. De meeste gingen daar zonder verzet op in, openden hun poor-
ten en stelden gijzelaars. Alleen Dordrecht, Haarlem en het Kennemerland, naast 
Zierikzee, weerstonden de Vlaamse overmacht. In Amsterdam en omgeving wer-

                                                                    
363 Van Mieris, Groot charterboek, dl. 2, p. 32, 2 juli 1303. Sabbe, "De vijandelijkheden", p. 258. 
364 Het eerder onafhankelijke Ninove was pas in 1295 door Gwijde van Vlaanderen aangekocht. Het was 
niet ongewoon dat ongewenste diplomatieke boodschappen werden gebracht door 'neutrale' geestelij-
ken uit randgebieden van het eigen vorstendom. Vgl. de leenopzegging van Gwijde van Vlaanderen bij 
koning Filips in 1296 door de abten van Floreffe en Gembloers, graafschap Namen (Werveke, "Avesnes 
en Dampierre", p. 323). 
365 Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 455-457. Sabbe, "De vijandelijkheden", p. 258-262. De 
Graaf, Oorlog om Holland, p. 183. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 19-20. 
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den zelfs de moordenaars van Floris V weer binnengehaald.366 Tegelijk eiste hertog 
Jan II van Brabant de zuidrand van Holland op. Zijn vader had in 1283 tegenover 
Floris V afstand gedaan van de Brabantse aanspraken op dit gebied, maar na Floris' 
dood en vooral na die van Jan I, de laatste Hollandse stamhouder, waren ze weer 
opgerakeld. De hertog kon de betwiste landstreek zonder veel moeite bezetten. Hij 
probeerde met Gwijde een afspraak te maken over de verdeling van Dordrecht, 
maar geen van beiden slaagde erin de sterke stad in te nemen.367 

De Vlamingen hadden Zeeland behouden en met lef en branie in enkele weken een 
groot deel van Holland en Utrecht veroverd. Een Vlaams grafelijk bestuur vestigen 
in een uitgestrekt vreemd gebied, en dat met een betrekkelijk klein leger, was een 
andere zaak. Toen de Hollandse steden van de schrik bekomen waren, kwam het 
verzet op gang, op vergelijkbare wijze als het in Vlaanderen onder de Franse bezet-
ting was gebeurd. Delft roerde zich eind april als eerste en verdreef de Vlamingen 
uit de stad. De Leidenaren volgden snel en bevrijdden de gijzelaars in Gouda. An-
dere steden, ook in de door Brabant bezette zuidrand, joegen de vreemde garni-
zoenen buiten. Witte 'van Haamstede', de onwettige zoon van Floris V, droeg als 
nationaal symbool bij aan de overwinning op de bezetters, al was zijn rol waar-
schijnlijk minder dan wat de literatuur er later van maakte. In de eerste dagen van 
mei 1304 verliep de inval en keerde het grootste deel van de invasiemacht naar 
huis terug; alleen delen van Zeeland bleven in Vlaamse of Vlaamsgezinde handen. 
De politieke, militaire en financiële toestand in Vlaanderen was zorgelijk. Frankrijk 
kreeg steun van Engeland en verbeterde zijn betrekkingen met Brabant. Het had 
zich goed voorbereid op de hervatting van de strijd die voor 17 mei 1304 was 
voorzien. Met enige moeite konden de Vlamingen het bestand met Filips nog ver-
lengen tot 25 juni. Ze lieten geen tijd verloren gaan en gebruikten het uitstel voor 
een snelle hergroepering en een derde, gerichte en versterkte aanval op Zierikzee. 
Daarmee wilden ze het belangrijkste doel van hun actie in het Noorden, de volledi-
ge beheersing van Zeeland en zijn waterwegen, redden. Vanwege de zeer beperkte 
tijd die de Fransen hun lieten, dreigde het gevaar van een tweefrontenoorlog. Al op 
11 mei vertrokken vanuit Brugge de eerste schepen met verse troepen naar Zierik-
zee. In de weken daarop tot eind juli volgden versterkingen, ook van geronselde 
Zeeuwse afdelingen.368 Onder leiding van Gwijde 'van Namen' – Jan 'van Namen' 
was naar het zuidelijk front vertrokken – werd de stad ingesloten en bestookt, 
maar ze gaf niet toe. 

Willem 'van Avesnes' die begin mei vanuit Zierikzee naar Holland was terugge-
keerd, verzamelde bij Schiedam een strijdmacht, maar was lang niet sterk genoeg 
om een ontzetting te kunnen wagen. Hij stond in verbinding met de Frans-
Monagaskische admiraal Reinier (Rainier I) Grimaldi die aan de Franse kust een 

                                                                    
366 Daarover verhaalt, met dichterlijke vrijheden, Joost van den Vondel in zijn Gijsbrecht van Aemstel 
(1637). 
367 Sabbe, "De vijandelijkheden", p. 263-273. De Graaf, Oorlog om Holland, p. 183-188. Waller Zeper, Jan 
van Henegouwen, p. 20-21. Roth, Ene stille waerheyt, p. 311-319. 
368 Vooral het verzet van andere Vlaamse steden tegen de dominantie van Brugge gaf aanleiding tot 
vertraging. Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 489-491. 
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oorlogsvloot tegen de Vlamingen had uitgerust. Omdat Willem bij zijn vloot gebon-
den was en Gwijde 'van Avesnes' in gevangenschap verkeerde, was er in het Noor-
den nauwelijks sprake van geregeld bestuur. Jan II droeg daarom op 1 juli 1304 de 
regering over Holland-Zeeland tot nader order op aan zijn trouwe vazal Nicolaas 
III heer van Putten (1265-1311).369 Het duurde tot eind juli, ruim na het aflopen 
van het Frans-Vlaamse bestand, eer de geduchte en ervaren Grimaldi met zijn 
schepen op de Maas verscheen. De beide strijdmachten werden daar samenge-
voegd, hoofdzakelijk op de grotere Franse oorlogskoggen en onder de leiding van 
Grimaldi. Na nog meer vertraging bereikten ze op 9 augustus 1304 de wateren bij 
Zierikzee. De stad had goed volgehouden, maar was aan het eind van haar krach-
ten.370 De slag tussen de Vlaams-Zeeuwse en de Frans-Hollandse vloot duurde drie 
dagen. Gwijde 'van Namen', met kleinere schepen in ondiepe wateren en aan de 
wal in het voordeel, ging tegen de adviezen van ervaren raadgevers het zeegevecht 
aan. Beide zijden leden verliezen, maar vooral de Vlamingen raakten in verwarring. 
Verschillende van hun schepen braken door de afsluiting en namen de vlucht. Op 
11 augustus viel Gwijde rechtstreeks de galei van Grimaldi aan. Het Vlaamse schip 
werd daarbij geënterd en Gwijde gevangen genomen. De resten van de Vlaamse 
vloot en van het leger voor Zierikzee gaven zich over.371 De overlevenden probeer-
den naar het Zuiden te ontsnappen, werden gedood of vastgezet. Middelburg en 
andere plaatsen in Zeeland waar nog een Vlaamse bezetting was, bevrijdden zich-
zelf en erkenden de Avesnes weer als hun graaf.372 De meeste Zeeuwen die vrijwil-
lig of daartoe gedwongen met de Vlamingen hadden samengewerkt, werden bege-
nadigd. Enkele leiders werden terechtgesteld, verloren hun bezittingen of konden 
bijtijds vluchten. Gwijde 'van Namen', geheten graaf van Zeeland, werd in Parijs 
opgesloten. Jan II van Henegouwen en Holland-Zeeland hoorde nog van zijn over-
winning, maar stierf op 11 september 1304 in Valencijn. Hij werd opgevolgd door 
zijn zoon Willem, in Holland-Zeeland als Willem III.373 

 

                                                                    
369 Devillers, "Notice sur un cartulaire de la trésorerie des comtes de Hainaut", p. 384. Wauters, Table 
chronologique, dl. 8, p. 128. 
370 Sabbe, "De vijandelijkheden", p. 273-284. De Graaf, Oorlog om Holland, p. 188-194. Waller Zeper, Jan 
van Henegouwen, p. 21-22. Roth, Ene stille waerheyt, p. 319-339. 
371 Grimaldi ontving van Willem na de oorlog als dank diens bezit in Koudekerke in Zeeland. Deze vond 
het te onveilig en kreeg toen in de plaats daarvan een jaarrente. Gachet, "Un cartulaire de Guillaume Ier", 
p. 33, 78. Muller, Regesta Hannonensia, p. 23. Het betrof waarschijnlijk het thans nagenoeg verdwenen 
Koudekerke op Schouwen, toen een heerlijkheid van de Avesnes. 
372 Melis Stoke, Rijmkroniek van Holland, uitg. Burgers, p. 501-507. Wagenaar, Vaderlandsche historie, dl. 
2, p. 178-179.  
373 Sabbe, "De vijandelijkheden", p. 285-295. De Graaf, Oorlog om Holland, p. 194-200. Waller Zeper, Jan 
van Henegouwen, p. 22-23. Roth, Ene stille waerheyt, p. 339-356. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, 
p. 244. Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 469-471 (De vermelding dat Jan van Renesse aan 
deze slag om Zierikzee deelnam, klopt niet. Hij bezette toen nog Utrecht, laatste steunpunt van de Dam-
pierres in het Noorden. Op 15 aug. kwam hij om bij zijn vlucht naar Vlaanderen. Zie bijv. Roth, p. 351-
352). 
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VIERDE PERIODE:  Bemiddelingsconferenties en scheidsgerechten over de 
leenhoogheid in Zeeland Bewestenschelde (1304 – 1329) 

3.18 Bestands- en vredesbesprekingen van 1304 tot 1307 

Voor de Dampierres was de tijd op. In het Noorden hadden ze ten koste van grote 
offers aan mensen en middelen uiteindelijk niets bereikt. Aan het zuidelijk front 
was het Franse leger al opgerukt. De slag bij Pevelenberg (Mons-en-Pévèle) op 18 
augustus 1304 en confrontaties kort daarna bleven militair onbeslist. Maar de 
mislukking bij Zierikzee en terugkerende sociale en regionale tegenstellingen had-
den de Vlaamse veerkracht gebroken. Brabantse bemiddeling leidde op 22 sep-
tember 1304 tot een nieuwe wapenstilstand met Frankrijk en een afspraak over 
vredesbesprekingen vanaf 30 november in Parijs. De Vlaamse onderhandelaars, 
edelen die nauw verbonden waren met het grafelijk Huis, kregen een ruime vol-
macht om naar goeddunken te handelen. In Parijs stonden ze tegenover de hoogste 
Franse autoriteiten, die bijgestaan werden door uiterst deskundige en ervaren 
juristen. De besprekingen en de voorlopige overeenkomst van januari 1305 ont-
trokken zich aan de publieke waarneming. Gwijde van Vlaanderen maakte de vre-
de niet meer mee. Hij stierf 7 maart 1305 in gevangenschap in Compiègne. Zijn 
zoon en opvolger Robrecht III werd daarna voorwaardelijk vrijgelaten. Ook diens 
broers Gwijde 'van Namen' en Willem 'van Crèvecoeur', gevangen genomen bij 
Zierikzee, kwamen vrij. Van maart tot mei maakte de onderhandelingscommissie 
een rondgang langs de Vlaamse steden. Alle gezagsdragers moesten daarbij zwe-
ren en bezegelen dat ze het aanstaande akkoord zouden bekrachtigen en naleven. 
In juni 1305 ten slotte werd in Athis-sur-Orge bij Parijs de laatste hand gelegd aan 
de tekst van het vredesverdrag. 

Jan II had in 1297 als graaf van Henegouwen voor zichzelf en zijn opvolgers een 
verdrag van wederzijdse bijstand gesloten met de Franse koning, gericht tegen 'de 
voormalige graaf van Vlaanderen'. Dit verdrag bepaalde dat geen van beiden vrede 
of een bestand kon sluiten met Gwijde van Dampierre of zijn erfgenamen zonder 
instemming van de ander.374 Het lijkt erop dat beide partijen op een pragmatische 
manier met deze afspraak zijn omgegaan. Bij het sterkere Frankrijk heeft vooral 
het eigenbelang voorop gestaan. Er zijn geen bewijzen dat de graaf van Henegou-
wen direct betrokken was bij de onderhandelingen over een bestand tussen Frank-
rijk en Vlaanderen. Aannemelijk is wel dat zijn vertegenwoordigers, in een onder-
geschikte positie, met de wapenstilstand hebben ingestemd. In de eindfase van de 
Frans-Vlaamse vredesonderhandelingen heeft graaf Willem waarschijnlijk ook zijn 

                                                                    
374 'Et ne poons au dit Guy, ne à ses hoirs faire pais, ne donner trieves sans le gré du dit Conte de Hayn-
naut: & tout en autele maniere ne puet li dis Cuens faire pais, ne donner trieves sans nostre gré au dit 
Guy, ne à ses hoirs, …' Van Mieris, Groot charterboek, dl. 1, p. 585. Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 398, p. 
552-554. 
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instemming met die vrede betuigd, zoals men uit het verloop van de verschillende 
besprekingen kan afleiden. 

Willem III zocht als nieuwe graaf van Henegouwen en Holland-Zeeland in het voor-
jaar van 1305, toen de onderhandelingen tussen Frankrijk en Vlaanderen al ver 
gevorderd waren, zelf contact met zijn tegenstanders. Het moet toen al duidelijk 
zijn geweest dat hij in de aanstaande Frans-Vlaamse vrede alleen als graaf van 
Henegouwen begrepen zou zijn, en dat hij zijn problemen in Holland-Zeeland zelf 
zou moeten oplossen. Het kan zijn dat de Franse koning zich beriep op het formele 
argument dat Jan II nog geen graaf van Holland-Zeeland was toen hij het ver-
bondsverdrag met Frankrijk sloot, zoals Waller Zeper stelde.375 Mogelijk heeft 
Filips ook aangegeven dat hij zich niet zonder meer wilde mengen in een kwestie 
waarin koning Albrecht zo zeer betrokken partij was. Sterke punten waren dat 
niet, omdat Frankrijk met Grimaldi en zijn vloot in Zeeland tussenbeide was geko-
men. Ook had Filips eerder nooit veel eerbied getoond voor het Rijksgezag in de 
westelijke randgebieden. Een gezamenlijk verdrag of een gelijktijdig dubbelver-
drag zou de zaken voor Frankrijk wel hebben gecompliceerd. Waarschijnlijk kwam 
het Filips verder niet slecht uit om de graven Robrecht III en Willem III nog even 
met hun twisten bezig te laten. Niettemin bleven Filips en Willem in nauwe ver-
binding. Dat bleek uit het verdrag dat Willem op 19 mei 1305 in Chauny-sur-Oise 
met Karel 'van Valois', broer van de Franse koning, sloot over zijn huwelijk met 
Karels dochter Johanna. In dit verdrag werd Willem, misschien voor het eerst van 
Franse zijde, ook graaf van Zeeland genoemd.376 

De volgende dag ondertekende Willem de opdracht aan drie Henegouwse edelen 
en een geleerde secretaris om voor hem en de zijnen te onderhandelen met de 
hertog van Brabant, 'mijnheer van Vlaanderen' en Jan 'van Namen'. De afgezanten 
kregen volmacht om samen of één voor allen een bestands- of vredesverdrag af te 
sluiten.377 Dat het met instemming van Filips gebeurde, bleek nog eens uit de slui-
ting van het huwelijk met Johanna op 23 mei 1305 en uit de brief van Filips van 28 
mei 1305. Daarin verklaarde hij zich akkoord met onderhandelingen en een be-
stand of vrede van Willem met de Vlamingen. Hij stelde alleen als voorwaarde dat 
daarmee geen afbreuk zou worden gedaan aan het Frans-Henegouwse verbond 
van 1297.378 Dat Filips uitdrukkelijk zijn toestemming gaf, betekende dat de zaken 
van Holland-Zeeland toch wel degelijk dat verbond raakten of konden raken, en 
dat de instemming in feite steeds wederzijds zou moeten zijn. Al op 5 juni tekende 
Willem een bestandsverdrag met Brabant, 'alle heren van Vlaanderen', de graaf 

                                                                    
375 Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 26. 
376 Devillers, " Notice sur un cartulaire de la trésorerie des comtes de Hainaut", p. 412-417. Hulshof, 
"Oorkonden in de Archives Nationales te Parijs", nr. 6. 
377 '… & leur donnons plain pouvoir & mandement especial de aller, prendre & donner, de traicter, 
d'accorder, pais faire & cinse selon ce qu'il verront ke bon sera, …' Van Mieris, Groot charterboek, dl. 2, 
p. 47. 
378 Devillers, " Notice sur un cartulaire de la trésorerie des comtes de Hainaut", p. 417-418. Voor het 
gestelde bij Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 26, dat het bestand al eerder tot stand kwam en dat 
eerst Filips en daarna Willem het goedkeurden, zijn er aanwijzingen noch bewijs. Hij noemde niet de 
volmacht van 20 mei; ook ging Filips instemming veel verder dan het bestand van 5 juni. 
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van Namen en de in verwarring verkerende stad Utrecht.379 Het zou gelden tot 29 
augustus van die zomer, wat tot de herfst maar weinig tijd voor vijandelijkheden 
overliet. Tegelijk met het bestand bezegelde Willem een verklaring waarin hij ver-
zekerde dat het zojuist gesloten bestand, en een eventueel volgende vrede, niet 
nadelig zouden zijn voor zijn verbond met de Franse koning of voor verdere over-
eenkomsten die hij nog samen met de koning zou sluiten.380 

Enkele weken later, op 23 juni 1305, werd de Frans-Vlaamse vrede in Athis-sur-
Orge plechtig openbaar gemaakt. De ontnuchtering volgde snel. Vlaanderen bleef 
een graafschap onder het Huis van Dampierre, maar ook een Frans leen. De zeer 
strenge voorwaarden, herstelbetalingen en vergeldingsmaatregelen, waarvoor 
geen draagvlak was bij de Vlaamse bevolking, legden de basis voor het vervolg van 
de oorlog.381 Tekenend voor de macht van de Franse koning was dat Overschelde 
en het Waasland, die oorspronkelijk tot het Duitse Rijk behoorden, mee het ver-
drag van Athis bekrachtigden. De inwoners van het Land van Aalst, Geraardsber-
gen en de Vier Ambachten deden dat zover bekend niet, maar moesten wel meebe-
talen aan de schatting die de koning oplegde.382 Het verdrag bepaalde nadrukkelijk 
dat alle bondgenoten van Frankrijk in de vrede inbegrepen waren, uitgezonderd de 
graaf van Henegouwen voorzover het Holland aanging. In een verklarende akte 
van dezelfde maand werd toegevoegd dat de uitzondering ook Zeeland betrof.383 

In de rest van het jaar 1305 werkten Henegouwse, Vlaamse en andere diplomaten 
aan oplossingen voor een algehele vrede. Eerst werd op 2 juli het bestand van 
graaf Willem met Brabant, Vlaanderen en Namen verlengd tot 1 november.384 Ver-
volgens spraken de eerste drie op 5 juli af dat de wederzijdse gevangenen en gijze-
laars, waaronder bisschop Gwijde 'van Avesnes', tegen een losgeld zouden worden 
vrijgelaten. De hoogte van de afrekening zou gezamenlijk worden bepaald door 
een viertal ridders, waarvan Willem en Robrecht er elk twee aanwezen.385 Een 
maand later op 2 augustus sloten ze daarover een aantal verdragen, die ook gro-

                                                                    
379 Devillers, " Notice sur un cartulaire de la trésorerie des comtes de Hainaut", p. 418-420. Het regelde 
ook voor de duur van het bestand de vrije handel tussen de gebieden van partijen en de vrije doorgang 
voor iedereen. 
380 Devillers, " Notice sur un cartulaire de la trésorerie des comtes de Hainaut", p. 420-421. 
381 Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 471-502. Sabbe, "De vijandelijkheden", p. 23-25. Wer-
veke, "Avesnes en Dampierre", p. 335-337. 
382 Limburg Stirum, Codex diplomaticus Flandriae, dl. 2, nr. 224, 253. Funck-Brentano, Philippe le Bel en 
Flandre, p. 525-526, 555. Overschelde was inmiddels opgenomen in een groter baljuwschap rondom 
Gent dat 'd'Oudeborch van Ghent' of 'le baillage et les dépendances du Vieux-Bourg de Gand' werd 
genoemd. 
383 '… & aussi par adjournements a Paris, que touts alliez d'une part & d'autre, feroyent comprins en 
ceste Paix, reservé le Conte de Hainault, pour autant que peut toucher & concerner les contes de Hol-
lande & Zelande.' Dumont, Corps universel diplomatique, dl. 1.1, nr. 593, p. 341. Berten, "Histoire du lien 
féodal", dl. 2, p. 245. Bertens mening dat Willem door het verdrag van Athis-sur-Orge kwalijk verrast 
werd, is kennelijk onjuist. 
384 Devillers, " Notice sur un cartulaire de la trésorerie des comtes de Hainaut", p. 422. Muller, Regesta 
Hannonensia, p. 14. 
385 Devillers, " Notice sur un cartulaire de la trésorerie des comtes de Hainaut", p. 422-423. Willem 
noemde zich hierbij voorzichtig 'Guillaumes, cuens de Haynnau, etc.'. Robrecht van Vlaanderen was – na 
het verdrag van Athis-sur-Orge – weer 'conte de Flandres'. 
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tendeels tot uitvoering kwamen.386 De oorlog van de Avesnes met Brabant en Na-
men was feitelijk voorbij, maar de verhouding met Vlaanderen bleef gespannen. 
Willem maakte van de gunstige gelegenheid gebruik door Rooms-Koning Albrecht 
aan te schrijven en hem te vragen, het geschil met zijn vader te vergeten en hem in 
genade aan te nemen.387 Er is geen antwoord van de koning en ook geen verbete-
ring van de betrekkingen tussen beiden bekend. Het is niet helemaal duidelijk wat 
er begin 1306 in de Zeeuwse kwestie gebeurde. Waarschijnlijk was het bestand dat 
in november 1305 afliep niet verlengd. Op 11 maart formuleerde Willem III met 
zijn grafelijke raad een procedurevoorstel voor arbitrage tussen hem en de graaf 
van Vlaanderen over de eventuele leenhulde voor Zeeland Bewestenschelde. Wil-
lem Clawart, klerk in zijn kanselarij, moest dat overbrengen. Beide zijden zouden 
twee scheidsrechters aanwijzen, die samen dienden te beslissen, eventueel nadat 
ze er een vijfde arbiter bijgekozen hadden.388 

Dat voorstel is naar het schijnt doorkruist door de dreiging van een nieuwe Vlaam-
se inval in Zeeland. Wielant schreef in zijn kroniek Antiquités de Flandre dat 
Robrecht in het voorjaar van 1306 een groot leger verzamelde om de leenhulde en 
zijn deel van de erfenis van Jan I met de wapens af te dwingen.389 Ook Zeeuwse 
partijgangers roerden zich blijkbaar daarbij. Willem machtigde op 12 april zijn 
broer Gwijde, die zijn bisschopszetel in Utrecht weer had ingenomen, de paus te 
verzoeken Zeeuwse (en West-Friese) rebellen de kerkelijke ban op te leggen.390 
Tot gevechten schijnt het niet gekomen te zijn. Nog steeds volgens Wielant, kwam 
het door bemiddeling van derden tot een wapenstilstand en gesprekken over arbi-
trage. We mogen aannemen dat de Franse koning hier zijn diensten heeft verleend. 
In hetzelfde jaar 1306 bracht de Fransman Pierre Dubois, koninklijk advocaat en 
procureur, de vertrouwelijke nota De recuperatione Terre Sancte (Over de herove-
ring van het Heilige Land) aan Filips IV uit. Daarin deed hij voorstellen om de vrede 
in Europa te verzekeren, onder andere door een permanente structuur voor inter-
nationale arbitrage. Daarmee zou de nodige rust geschapen kunnen worden, waar-
door de vorsten weer hun volle energie aan kruistochten konden geven. Er zijn 
geen aanwijzingen dat Dubois er succes mee had, maar zijn denkbeelden sloten 
aan bij de populariteit van scheidsgerechten in die tijd en bij de wens van opvol-
gende Franse koningen daarin een overheersende rol te spelen.391 

                                                                    
386 Devillers, " Notice sur un cartulaire de la trésorerie des comtes de Hainaut", p. 427-430. Muller, 
Regesta Hannonensia, p. 14. Sabbe, "De vijandelijkheden", p. 299-230. Waller Zeper, Jan van Henegou-
wen, p. 26-27. 
387 Devillers, " Notice sur un cartulaire de la trésorerie des comtes de Hainaut", p. 433. 
388 Gachet, "Un cartulaire de Guillaume Ier", p. 51-52. Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 201. Muller, 
Regesta Hannonensia, p. 16. 
389 'En l'an suyvant le conte Robert assambla grant ost (= leger) en intention de tirer en Zeelande pour à 
forche recouvrer les hommaiges que à luy estoient deuz en aulcunes parties de Zeelande, … Et aussy 
pour avoir sa portion en plusieurs terres cotières de main ferme gisant en Hollande …' De Smet, Recueil 
des chroniques de Flandre, dl. 4, p. 412-413. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 245. 
390 Gachet, "Un cartulaire de Guillaume Ier", p. 53. Muller, Regesta Hannonensia, p. 17. 
391 Kéry, "Pierre Dubois und der Völkerbund: Ein 'Weltfriedensplan' um 1300". 
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Op 13 juni 1306 bereikten graaf Robrecht III, hertog Jan II en graaf Willem III in 
Roeulx (in het Frans-Henegouwse Oosterbant) overeenstemming over een 
scheidsgerecht dat al hun geschillen moest beslechten.392 Robrecht en Jan wezen 
daartoe samen hun broers en ooms Jan en Gwijde 'van Namen' aan. Willem koos 
zijn oom Gwijde 'van Avesnes', bisschop van Utrecht, en Gauthier de Châtillon, 
graaf van Porcien. De eerste drie hadden een verleden en eigen belangen in de 
kwesties; de laatste was connétable, grootofficier van de Franse Kroon. Mogelijk 
was er een vijfde arbiter voorzien voor het geval de stemmen zouden staken. Enke-
le bronnen noemden Gauthier II d'Enghien (Wouter II van Edingen), die banden 
had met alle drie de partijen, maar in latere stukken niet meer voorkwam.393 De 
scheidslieden moesten voor Kerstmis van dat jaar een bindende uitspraak doen, 
onder andere over de opvolging van de in 1299 kinderloos gestorven graaf Jan I, de 
leenhulde voor Zeeland, het bezit van goederen in Holland-Zeeland-Friesland en 
over grenskwesties tussen Vlaanderen en Henegouwen.394 Bepaald werd dat de 
uitspraak van de scheidslieden mede goedgekeurd en bekrachtigd zou worden, 
voor graaf Robrecht door zijn twee zonen en zijn broers en voor graaf Willem door 
zijn oom de bisschop en zijn jongere broer Jan 'van Beaumont'. Verder sloten de 
drie partijen dezelfde dag een akkoord over de bevrijding van gevangenen en een 
regeling voor de handel en het onderlinge verkeer, geldig vanaf 22 juli 1306 tot 
aan de dag van de arbitrale uitspraak.395 Ook kwamen ze een verlenging van het 
bestand overeen.396 Op 9 juli 1306 gaf Filips aan Willem opnieuw schriftelijk toe-
stemming om een bestand of vrede te sluiten met 'die van Vlaanderen', als hij 
daarbij de eer en het recht van de (Franse) koning zou bewaren.397 Ondertussen 
had de nieuwe graaf Robrecht III van Vlaanderen, opgehouden door de onrust in 
eigen land, nog geen leenhulde aan de Rooms-Koning betuigd. Hij kreeg op 26 juli 
1306 van de koning het recht om zijn rijkslenen voorlopig tot Pasen 1307 te bestu-
ren. Daarna verlengde Albrecht die toestemming nog eens tot eind augustus van 
dat jaar.398 De lenen werden in de oorkonden niet nader aangeduid, maar men mag 
aannemen, omdat er geen koerswijziging van de koning bekend is, dat het daarbij 
nog steeds ging om Rijks-Vlaanderen met inbegrip van Zeeland Bewestenschelde. 
Er is niet veel bekend over de besprekingen van de scheidslieden. In elk geval 
brachten de partijen in 1306/1307 stukken in, met een verdediging van hun 
standpunten. Zo is er een document van graaf Willem waarin hij de vermeende 
                                                                    
392 Verkooren, Inventaire, dl. 1.1, nr. 208, p. 154-156. Van Mieris, Groot charterboek, dl. 2, p. 57. Nier-
meyer, "Henegouwen, Holland en Zeeland onder Willem III en Willem IV van Avesnes", p. 64. 
393 Verkooren, Inventaire, dl. 1.1, nr. 209, p. 156. Muller, Regesta Hannonensia, p. 18 (13 juni, nr. 1). 
394 In de hiervoor genoemde regesten van de arbitrageovereenkomst worden niet alle onderwerpen 
genoemd waarover een beslissing werd gevraagd. Zoals hierna zal blijken, ging het o.a. ook over de 
zuidrand van Holland en 'Rijks-Vlaanderen'. 
395 Verkooren, Inventaire, dl. 2.1, p. 218. 
396 Muller, Regesta Hannonensia, p. 18 (13 juni, nr. 3). 
397 '… ke il nous plaist et est notre volenteis que prengniés triuwes, abstinences u souffrance de guerre, 
et fachiés à eux boin tratiet, boine pais et boin accord en ce ki touke vous et eux, car nous avons ferme 
espérance ke en ce et en tous autres cas, vous voleis garder et garderés notre honneur et notre droit.' 
Reiffenberg, Monuments, dl. 1, nr. 109, p. 487. Van Mieris, Groot charterboek, dl. 2, p. 57-58. 
398 Warnkönig, Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte, dl. 1, dipl. Anhang, nr. 47, 48, p. 100. Böhmer, 
Regesta Imperii 1246-1313, Albrecht, 26 juli 1306 en 12 maart 1307, nr. 548, 564, p. 245, 247. 
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leenhoogheid van de Brabantse hertog over de zuidrand van Holland bestreed en 
een waarin hij 'Rijks-Vlaanderen' voor zich opeiste.399 Aan het eind van de winter, 
het begin van het vechtseizoen van 1307, hadden de scheidslieden nog geen besluit 
kunnen nemen. Op 31 maart werd het bestand verlengd tot 24 juni.400 De weder-
zijdse handel en het verkeer van personen en goederen door elkaars landen wer-
den daarbij weer vrijgelaten en krijgsgevangenen mochten tijdelijk buiten de ge-
vangenis verkeren. Inbreuken op de afspraken zouden door de scheidslieden be-
oordeeld en bestraft worden. 

Kort daarna lukte het Willem toch een gedeeltelijke, maar voor hem voordelige 
vrede te bereiken. Het is niet duidelijk welke rol de arbiters daarin gespeeld heb-
ben. Aan de basis van de vrede lag waarschijnlijk de wil van de Neder-Lotharingse 
landen (tussen Rijn en Schelde) een tegenwicht te vormen tegen de toenemende 
Franse invloed, omdat effectieve machtsuitoefening van het Rijk in hun gebied 
ontbrak.401 Er werden op 10 april 1307 in Bergen meerdere overeenkomsten ge-
sloten, waartussen in de literatuur niet steeds duidelijk werd onderscheiden en 
waarvan de inhoud in het vage bleef. Het belangrijkste verdrag behelsde de vrede 
tussen hertog Jan II van Brabant en graaf Willem III.402 Uit de tekst blijkt dat Wil-
lems vader, Jan II van Holland-Zeeland, op enig moment (waarschijnlijk in of kort 
na 1300) een bestand met Rooms-Koning Albrecht had gesloten. Jan II van Brabant 
had zich daarbij voor de Hollandse graaf borg gesteld.403 Willem bezwoer in Ber-
gen dat zijn vader het bestand nooit had geschonden.404 Hij beloofde de hertog op 
iedere mogelijke manier te zullen vrijwaren van elk nadeel dat de koning hem 
vanwege zijn verplichting zou kunnen toevoegen. Verder schonk Willem, op ver-
zoek van de hertog en de scheidslieden (buiten bisschop Gwijde), onder zekere 
voorwaarden vergiffenis aan al zijn onderdanen die zich in de oorlog tegen hem 
gekeerd hadden.405 Ten slotte kwamen de hertog en graaf Willem overeen dat ze 
de geschriften waarmee ze hun wederzijdse eisen hadden overgebracht nietig 
verklaarden en aan elkaar teruggaven. Hertog Jan deed voor zich en zijn opvolgers 
afstand van zijn vermeende recht op de zuidrand van Holland en van de leenhulde 

                                                                    
399 Muller, Regesta Hannonensia, p. 19, resp. Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 244. 
400 Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 416, p. 571-572. Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 241. Muller, 
Regesta Hannonensia, p. 20. 
401 Niermeyer, "Henegouwen, Holland en Zeeland", p. 64-65. 
402 De volledige maar nogal warrige Oud-Franse tekst vinden we, met kleine verschillen, bij Kluit, HCHZ, 
dl. 2, nr. 420, en bij Devillers, "Notice sur un cartulaire de Guillaume Ier", p. 353-357. Korte samenvattin-
gen van onderdelen bij Van Mieris, Groot charterboek, dl. 2, p. 63; Dumont, Corps universel diplomatique, 
dl. 1.1, nr. 600, p. 344; Verkooren, Inventaire, dl. 1.1, nr. 213, p. 160-161. Waller Zeper, Jan van Hene-
gouwen, p. 28-29. 
403 'Et, promirement [nous acordons] del article de le triuwe (= bestand) ki fu prise entre le roy d'Ale-
maigne et ches aloyés, d'une part, et nostre très-chiers signeur et père, cui Dieus absoille, Monsigneur 
Jehan …, d'autre part, de lequèle à warder, de par nostre dit père, li dus de Braibant … s'obliga enviers le 
roy' (Devillers, p. 354). 
404 '… et nous li cuens de Hainnau, etc., noions ke par no dit [père] ne par ses gens n'a esté li dite truwe 
enfrainte, selonc les lettres et les conditions des truwes devant dites.' (Devillers, p. 354). De verwijten, 
die er blijkbaar waren, dat graaf Jan het bestand zou hebben geschonden, sloegen mogelijk op de ge-
vechten in Zeeland rond Nieuwjaar 1301. 
405 Devillers, p. 355-356. Verkooren, p. 160. 
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die hij daarvoor had geëist.406 In het raamwerk van deze verzoening en dit vredes-
verdrag werden dezelfde dag in Bergen nog ten minste tien andere overeenkom-
sten bezegeld.407 Willem regelde een oude schuld bij de hertog en verzekerde hem 
dat hij door het teruggeven van brieven en het opgeven van zijn eisen geen nadeel 
zou ondervinden.408 Hij gaf op verzoek van de hertog ook volmacht aan de vier 
scheidslieden om naar hun inzicht en keuze bepaalde ballingen weer in zijn graaf-
schappen toe te laten en ze hun goederen terug te geven. Twee andere ridders 
kregen van de hertog en de graaf machtiging om vazallen die in de oorlog schade 
hadden geleden daarvoor te vergoeden.409 

Naast de vrede met Jan van Brabant sloot Willem op 10 april 1307 een akkoord 
met Jan van Namen.410 Jan erkende Willems leenhoogheid over Namen en Willem 
bevestigde Jan als zijn leenman en graaf van Namen. Tegelijk regelden ze hun an-
dere kleinere territoriale geschillen. De kwestie Zeeland Bewestenschelde, tussen 
Willem en Robrecht van Vlaanderen, kon op dat moment niet worden opgelost. 
Wel zegden Jan van Namen en Jan van Brabant toe ervoor te zullen zorgen dat 
Gwijde 'van Namen' en Hendrik 'van Vlaanderen', broers van de eerste en ooms 
van de tweede, op geen manier meer last of nadeel aan Willem zouden bezorgen. 
Ze beloofden ook plechtig zich ervoor te zullen inzetten dat deze beiden ook zelf 
voor Allerheiligen van dat jaar hun vriendschappelijke voornemens zouden beves-
tigen.411 Die belofte is wat vreemd omdat Gwijde zelf in Bergen aanwezig moet zijn 
geweest: hij tekende en bezegelde er op 11 april een oorkonde, waarin Willem 
graaf van Zeeland werd genoemd.412 Gwijde nam als scheidsman in de zaak, en als 
gegadigde voor het graafschap Zeeland, een bijzondere positie in. Als hij werkelijk 
van kamp zou wisselen, zou dat een belangrijke doorbraak betekenen. Waarschijn-
lijk stond hij onder veel grotere invloed van Robrecht van Vlaanderen dan zijn 
broer Jan van Namen en hield hij zich vooralsnog aan de aanwijzingen van de 
Vlaamse graaf. 

                                                                    
406 Devillers, p. 356. Van Mieris, p. 63. Dumont, p. 344. 
407 Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 28-29. Muller, Regesta Hannonensia, p. 20-21. Beiden niet 
geheel nauwkeurig. 
408 Gachet, "Un cartulaire de Guillaume Ier", p. 66. 
409 De schuldigen aan de moord op Floris V bleven van genade uitgesloten en werden verder vervolgd. 
Een van de beramers van de ontvoering van Floris, Jan van Cuyck, kwam daarentegen in aanmerking 
voor vergoeding van zijn oorlogsschade. Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 420, p. 576-577. Gachet, "Un 
cartulaire de Guillaume Ier", p. 67-68. 
410 Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 417, p. 572-575. Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 244-245. 
Niermeyer, "Henegouwen, Holland en Zeeland", p. 64-65. 
411 Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 418, p. 575. Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 245. 
412 Namelijk die over de schuldigen aan de moord op Floris V (Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 420, p. 
576-577). 
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3.19 Het Neder-Lotharings verbond en Rooms-Koning 
Hendrik VII 

Twee dagen na het sluiten van de twee vredesverdragen, op 12 april 1307, kwa-
men Willem, bisschop Gwijde, Jan van Brabant, Jan van Namen en Willems broer 
Jan 'van Beaumont' een defensief samenwerkingsverbond overeen.413 Het gold 
voor henzelf en hun erfgenamen en opvolgers, voor al hun landen en gebieden. Ze 
zouden elkaar bijstaan tegen iedere mogelijke bedreiging van buiten, behalve te-
gen de koning van Frankrijk, de Rooms-Koning en de eigen vazallen. In het bijzon-
der zouden de geallieerden de landen van Henegouwen, Holland, Zeeland en Fries-
land en hun graaf hoeden en beschermen.414 Geen van hen zou enig deel van die 
gebieden van welke soeverein dan ook als leen mogen aannemen. Jan van Namen 
mocht zijn broer Robrecht van Vlaanderen niet helpen als die Willem of zijn opvol-
gers in Zeeland, Holland of Friesland zou aanvallen; omgekeerd zou hij ook Willem 
niet helpen tegen de graaf van Vlaanderen. Het verbond van Jan van Brabant en Jan 
van Namen met Willem veroorzaakte geen belangrijke verstoring van hun relatie 
met Robrecht. Deze vroeg Jan van Brabant bij de Franse koning borg te willen 
staan voor de getrouwe uitvoering van het verdrag van Athis-sur-Orge en beloofde 
op 2 mei hem daarvoor in voorkomende gevallen schadeloos te stellen.415 Op 10 
september tekende Jan van Namen een dergelijke borgstelling, samen met onder 
anderen Gwijde 'van Namen', die daarbij weer cuens de Zélande, graaf van Zeeland, 
werd genoemd.416 In een volgende oorkonde van 13 september leverde Gwijde, 
comte de Zélande, tegenover twee notarissen namens Jan van Brabant de gevraag-
de garantieverklaring.417 Robrecht beloofde in een andere akte van die maand 
Gwijde, comte de Zélande, voor de mogelijke gevolgen van zijn borg schadeloos te 
stellen en alles na te laten wat schadelijk zou kunnen zijn voor hem en zijn opvol-
gers.418 Op 16 september 1307 verlengde de Vlaamse graaf, die geen belangrijke 
bondgenoten meer had, zijn bestand met graaf Willem.419 

De samenwerking in Neder-Lotharings en Nederlands verband werd in de jaren 
daarna nog uitgebreid. Op 11 mei 1308 sloot Willem in Nijvel een nieuw verbond 
met Jan van Brabant, Jan van Namen, Gerard van Gulik, Arnold van Loon en Hen-
drik van Luxemburg. Ze zouden elkaar na vooroverleg bijstaan in elke strijd, be-

                                                                    
413 Reiffenberg, Monuments, dl. 1, nr. 50, p. 68-71. Muller, Regesta Hannonensia, p. 21-22. Niermeyer, 
"Henegouwen, Holland en Zeeland", p. 64-65, vermeldde de verdragen van 10-12 april 1307 kort en 
algemeen. Evenzo Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 28-29. 
414 'Item nous alloiit devantnommei devons, à noz loyalz pooir, aydier à warder et à deffendre les terres 
de Haynaut, de Hollande, de Zélande et de Frize; et li coens devantdis, nous et nos terres ausi contre 
tous, hors mis noz singneurs et noz hommes devantnommeis.' (Reiffenberg, p. 70). 
415 Verkooren, Inventaire, dl. 2.1, p. 221. 
416 Limburg Stirum, Codex diplomaticus Flandriae, dl. 2, nr. 214. Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 
263. 
417 Limburg Stirum, Codex diplomaticus Flandriae, dl. 2, nr. 215. Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 
264. 
418 Kluit, HCHZ, dl. 2, nr. 388. Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 266. 
419 Muller, Regesta Hannonensia, p. 23. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 29, suggereerde dat dit 
bestand in jan. 1308 in Bonen (Boulogne-sur-Mer) verlengd zou zijn, maar gaf daarvoor geen bewijzen.  
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halve tegen de Franse en de Rooms-Koning. Over hun onderlinge geschillen zouden 
ze samen beslissen. Willem, de hertog van Brabant en de graaf van Namen beves-
tigden in hetzelfde verdrag hun verbond van 12 april 1307 met Gwijde van Utrecht 
en Jan 'van Beaumont'. Jan van Namen maakte weer het voorbehoud dat hij niet 
zou verzaken aan zijn plichten tegenover de graaf van Vlaanderen, van wie hij ook 
vazal was. Allen beloofden af te zien van welk rechtsmiddel dan ook dat afbreuk 
zou kunnen doen aan het doel van het verbond, en aan al wat de een kon helpen 
maar de ander schade kon berokkenen.420 Een dag later op 12 mei spraken de 
leden van het verbond, plus Gwijde 'van Namen', met Willem af dat ze, als ze tot 
Rooms-Koning gekozen zouden worden, zouden afzien van alle rechten die ze 
eventueel op zijn gebieden konden laten gelden. Ze zouden hem belenen met de 
Rijksgebieden die zijn voorgangers in leen hadden gekregen. Ieder beloofde ook 
dat als een ander gekozen zou worden, hij zich zou inspannen bij deze koning het-
zelfde te bereiken. Dat was van belang omdat Willem evenmin als zijn vader Jan II 
het geschil met Rooms-Koning Albrecht had kunnen oplossen. De verdragspartijen 
maakten een voorbehoud voor de gebieden die de graaf van Vlaanderen en die van 
Henegouwen-Holland elkaar voor het Duitse hof betwistten. Omgekeerd, voor de 
vorm van wederkerigheid, beloofde Willem zijn bondgenoten op dezelfde manier 
ter wille te zijn.421 Op het moment dat deze verdragen in Nijvel gesloten werden, 
was koning Albrecht, zonder dat de partijen dit wisten, al dood. Albrecht werd op 1 
mei 1308 in de Aargau (Zwitserland) vermoord door een ontevreden neef. Het 
bericht daarvan kan met de communicatiemiddelen van die tijd niet zodanig vroeg 
in de Nederlanden zijn aangekomen dat het een rol heeft gespeeld bij het bijeen-
roepen van de partijen en bij hun besluiten. Ook een samenzwering van deze vors-
ten kan nagenoeg worden uitgesloten.422 Op 21 juni 1308 versterkte Willem nog 
door een geheim verdrag in Binche zijn band met Jan van Namen.423 De uitzonde-
ring bij de wederzijdse bijstand, waar het de Franse en de Rooms-Koning betrof, 
werd daarbij opgeheven: ook tegen hen zouden ze elkaar zonodig ondersteunen. 

Het was Hendrik van Luxemburg, neef van Willem en deelnemer in het verbond 
van Nijvel, die op 27 november 1308 als Hendrik VII tot Rooms-Koning werd geko-

                                                                    
420 'Et renonchons à toute ayde et à tout remède de droit, de loy, de usage u de fait, et espécialement et 
généralment à toutes choses quel non que on leur puist mettre, par coi les alianches et les autres coses 
devant dites puissent iestre routées, deffaites, amenries u empéchiez, et ki poroient à aucuns de nous 
aidier et l'autre grever en quelconques manière.' Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 424, p. 579-583. Wau-
ters, Table chronologique, dl. 8, p. 295. 
421 '… hors mis les calenges ki sont et ont estet entre les contes de Flandres et de Haynnau, dont il ont 
plaidet en le court le roy d'Allemagne.' Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 425, p. 583-584. Wauters, Table 
chronologique, dl. 8, p. 295. Niermeyer, "Henegouwen, Holland en Zeeland", p. 66. Binder, "Heinrich VII. 
von Luxemburg zwischen Frankreich und dem Reich: Doppelvasall – Realpolitiker – Kaiser", p. 34-35. 
Dietmar, Die Beziehungen des Hauses Luxemburg, p. 74. Zowel Binder als Dietmar schreven ten onrech-
te, met vermelding van een onvolledig citaat, dat de belofte van het belenen tussen alle partijen weder-
zijds gold. Ze gold alleen tussen Willem en de andere partijen; meer was ook niet nodig. 
422 Thomas, "Das Jahr 1308 in der europäischen Geschichte – Ereignisse und Tendenzen", p. 38-39. 
Niermeyer, "Henegouwen, Holland en Zeeland", p. 65, is op dit punt achterhaald. 
423 Reiffenberg, Monuments, dl. 1, nr. 51, 116, p. 72, 496. Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 301. 
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zen.424 Zijn belangrijkste rivaal was Karel 'van Valois' geweest, de broer van de 
Franse koning en Willems schoonvader. Hendrik, die zich als graaf sterk aan 
Frankrijk gebonden had, voerde als koning een zelfbewuste politiek. Het terug-
dringen van de Franse invloed in het westen van het Rijk maakte daar deel van uit. 
Bij de koningskroning op 6 januari 1309 in Aken waren de graven van Vlaanderen 
en van Henegouwen-Holland-Zeeland beiden aanwezig. De dag erna sloten de twee 
daar op verzoek van de koning een nieuw bestand tot 6 april van dat jaar.425 Enke-
le dagen later kon Robrecht zijn slag thuishalen. Op 11 januari in Keulen beleende 
Hendrik hem met het Land van Aalst, de Vier Ambachten, Zeeland Bewestenschel-
de en alle gebieden, bezittingen en rechten die zijn voorgangers van het Rijk in leen 
hadden gehad. Onder die laatste begreep hij mogelijk stilzwijgend ook Overschelde 
en het Waasland. Robrecht bracht hem meteen de vereiste leenhulde.426 Nog weer 
enkele dagen daarna, op 15 januari 1309, bevestigde Hendrik op Robrechts ver-
zoek de uitspraak van het hofgerecht van 25 april 1299 in Boppard in de zaak tus-
sen de graven van Vlaanderen en van Henegouwen.427  Daarin was bepaald dat 
uitvoering gegeven moest worden aan het besluit van het scheidsgerecht van 28 
mei 1295. Dat betekende dat de koning zich aansloot bij de toewijzing van 'Rijks-
Vlaanderen' aan de graaf van Vlaanderen, dus bij de juridische status quo uit de tijd 
van Albrecht. Over Zeeland Bewestenschelde was het besluit van 1299 niet duide-
lijk geweest. De Vlaamse graaf had ook al in maart 1299 tegenover Jan I, de laatste 
graaf van het Hollandse Huis, afgezien van zijn vermeende recht op leenhulde voor 
dat gebied. Het maakte weinig uit: Hendrik had Robrecht beleend met 'Rijks-
Vlaanderen' plus Zeeland Bewestenschelde en had voorlopig volledig de Vlaamse 
kant gekozen. Heel Zeeland bleef intussen vast in handen van graaf Willem en het 
conflict bleef voortbestaan. Sommige historici meenden dat de Rooms-Koning 
daarmee Willem schandelijk bedrogen had en Vlaanderen een vrijbrief gaf om 
Henegouwen-Holland aan te vallen.428 Dat oordeel is onterecht omdat het verdrag 
van 12 mei 1308 alleen een toezegging bevatte over de belening van Willem met 
Holland, Zeeland Beoostenschelde en Friesland. Voor de betwiste gebieden was 
een voorbehoud gemaakt. Blijkbaar heeft Hendrik in 1309 de oude vriendschap 
met de Vlaamse graven en de ereschuld uit de periode 1288-1292, na het drama 
van Woeringen, het zwaarst laten wegen (zie paragraaf 3.10). Het Nederrijns ver-
bond werd erdoor verzwakt en op de proef gesteld. Het is niet bekend dat Willem 
aan Hendrik leenhulde heeft gebracht en dat deze hem heeft beleend met Hene-

                                                                    
424 Hendrik VII (VII als graaf en als koning) moet niet verward worden met Hendrik ('VII'), zoon en 
tijdelijk medekoning van koning Frederik II. Dat Hendrik VII Willems grootvader zou zijn (De Boer, 
Graven van Holland, p. 101) en dat Willem daarvan voordeel verwachtte, klopt niet. Hendrik VII was zijn 
neef. Willems Luxemburgse grootvader was Hendrik V (ca. 1216-1281). 
425 '… hebben gheghevene ende gheven eene ghehelen ent eene vasten sekeren vrede (= bestand!) 
sonder alle archlist.' Van Mieris, Groot charterboek, dl. 2, p. 71-72. Kluit, HCHZ, dl. 2, nr. 393. Diestel-
kamp, UDKH, dl. 4, nr. 397. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 246.  
426 Schwalm, "Constitutiones et acta publica", dl. 4.1, nr. 264, p. 234. Böhmer, Regesta Imperii 1246-1313, 
Heinrich VII., nr. 6, p. 258. Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 319-320. 
427 Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 399. Böhmer, Regesta Imperii 1246-1313, Heinrich VII., nr. 13, p. 259. 
Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 320. 
428 Niermeyer, "Henegouwen, Holland en Zeeland", p. 66. 
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gouwen, Holland, Zeeland en Friesland. Waarschijnlijk is hun verhouding steeds 
verstoord gebleven. 

Hendrik gaf Robrecht en zijn gezanten een vrijgeleide voor hofreizen in het Rijk, 
dat alle vorsten in acht moesten nemen, maar dat beperkt was tot één jaar.429 Mo-
gelijk wilde hij hem daarmee onder druk zetten om snel met Willem tot finale 
overeenstemming te komen. Begin 1310 drong de Rooms-Koning er bij Robrecht 
op aan, de regeling van zijn geschil met Willem aan hem, de koning, over te laten. 
Robrecht antwoordde op 26 maart dat zijn raadslieden hem hadden afgeraden om 
zonder voorwaarden en zekerheden op die oproep in te gaan. Toch had hij uitein-
delijk, 'gezien hun liefdevolle betrekkingen en in de overtuiging dat de koning en 
God zijn rechtstoestand, zijn erfgoederen en zijn recht zouden bewaren, besloten 
om de zaak in Hendriks handen te leggen'.430 Veel geloof moeten we aan dat dee-
moedig vertrouwen van Robrecht niet hechten. Een nieuwe fase van arbitrage 
hield voor hem het risico in dat nieuwe overwegingen zouden meespelen. De ko-
ning zou op een compromis kunnen aansturen en Willem op een af ander punt 
tegemoet kunnen komen. Van een scheidsrechterlijk vonnis van Hendrik kwam 
niets terecht. De Franse koning liet ook niet toe dat de Rooms-Koning in het Wes-
ten al te veel macht uitoefende. Hij zond zelf twee boodschappers naar Robrecht 
om het steeds weer verlengde Vlaams-Henegouwse bestand, dat op 24 juni 1310 
zou aflopen, opnieuw een vervolg te geven. Deze keer lukte dat niet. Robrecht en 
zijn omgeving waren tot het uiterste getergd door de Franse financiële en bestuur-
lijke dwingelandij die voortkwam uit het verdrag van Athis-sur-Orge. De strijd met 
graaf Willem vormde een welkome en relatief veilige uitlaatklep voor de opgekrop-
te frustraties. 

3.20 Het scheidsgerecht van Doornik van 1310 

Alles wijst erop dat Robrecht de confrontatie opzocht en de Henegouwer definitief 
militair wilde verslaan.431 Hij had aan de Vlaamse kust een aanzienlijk leger staan 
en een vloot klaarliggen om Holland en Zeeland binnen te vallen. Met zijn grootste 
strijdmacht trok hij midden juli 1310 naar Geraardsbergen. Verschillende familie-
leden brachten Franse ridders mee. Robrecht had ook Gwijde 'van Namen', 'graaf 
van Zeeland', opgeroepen tijdig en marsvaardig aanwezig te zijn om het erfgoed 
van de Dampierres veilig te stellen. Willem, gewaarschuwd door de Vlaamse voor-
bereidingen, bracht van zijn kant een leger in het veld, maar dat was kleiner en 
                                                                    
429 Böhmer, Regesta Imperii 1246-1313, Heinrich VII., nr. 14, p. 259. Wauters, Table chronologique, dl. 8, 
p. 320. 
430 '… me donent volentei, desirier e fiance de mi mettre en vous de le dite besogne a cele fin, … ke vous 
mi wardereis mon estat, men hiretage e mon droit.' Diestelkamp, UDKH, dl. 4, nr. 463 (20 april 1310, 
met ingevoegde brief van 26 maart 1310).  
431 Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 581-590. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 30. 
Voor de bewering van Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 246, dat Willem uit onvrede met Hen-
driks houding meteen na afloop van het bestand Vlaanderen binnengevallen zou zijn, bestaat geen 
bewijs, ook geen aanwijzing in de kronieken.  
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bestond enkel uit Henegouwers. De Zeeuwen en de Hollanders vonden dat hun 
privileges hen vrijstelden van dienstplicht buiten het eigen land. Bovendien wer-
den hun kusten bedreigd door een Vlaamse invasievloot.432 De beide legers ston-
den eind juli tegenover elkaar bij Trimpont tussen Everbeek en Vloesberg 
(Flobecq), aan de grens van Vlaanderen en Henegouwen.433 Tot een veldslag kwam 
het niet. Drie bemiddelaars, Jan van Namen, Gerard 'van Zottegem' en Eustache 
Barnages overtuigden Willem ervan dat hij er beter aan deed zijn geschil met 
Robrecht aan een scheidsgerecht voor te leggen. Ze kwamen overeen dat 
Robrechts gelijknamige tweede zoon ('Junior', later bekend als Robrecht 'van Kas-
sel', ca. 1278-1331) en Willems broer Jan 'van Beaumont', beiden te velde aanwe-
zig, samen het geschil zouden beslechten. Zonodig zouden ze de hulp van een der-
de arbiter (een overman) inschakelen. Ze mochten zich volgens de voorlopige 
overeenkomst niet uitspreken over de graafschappen Vlaanderen, Henegouwen, 
Holland en Zeeland en de heerlijkheid Friesland.434 Met deze onduidelijke bepaling 
werd waarschijnlijk bedoeld dat de scheidslieden zich moesten beperken tot een 
oordeel over de rechten op 'Rijks-Vlaanderen', Zeeland Bewestenschelde en het 
omstreden grensgebied tussen Vlaanderen en Henegouwen. De soevereiniteit van 
de Dampierres over Vlaanderen en die van de Avesnes over Henegouwen, Holland, 
Zeeland Beoostenschelde en Friesland werd in 1310, en waarschijnlijk al een aan-
tal jaren eerder, niet meer serieus ter discussie gesteld. 

Willem kon zich op 30 juli 1310 niet meer onttrekken aan een uitgewerkte formele 
overeenkomst. Nog steeds te velde legden de beide graven vast dat Robrecht 'Juni-
or' en Jan 'van Beaumont' als scheidslieden of bemiddelaars zouden optreden. Die 
kregen, zonder inhoudelijke beperking, volmacht om naar hun eigen goeddunken 
uitspraak te doen over alle twisten tussen de twee partijen.435 De procedure werd 
tot in kleine bijzonderheden en rekening houdend met alle mogelijkheden vastge-
legd. We vermelden hier de hoofdzaken. De scheidslieden moesten elk twee raad-

                                                                    
432 Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 30-31. Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 590. 
Annales Gandenses, uitg. en vertaling Vanbossele, p. 169-170; idem Johnstone, p. 98-99. 
433 '… messire Robers, …, estans en host à tout très grand plenté de bonnes gens, à moult grand force, 
delez Tiripont, d'une part de l'eauwe illecq courant, et messires Guillaumes, …, d'autre part de ladite 
eauwe, …' [ … heer Robrecht, …, stond met een groot en krachtig leger bij Trimpont aan de ene kant van 
het daar stromende water, en heer Willem, …, aan de andere kant van dat water, …] Devillers, "Notice 
sur un cartulaire concernant les terres dites de débat (Hainaut et Flandre)", nr. 16, p. 481. Berten, 
"Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 247, verwees naar het gehucht Trimpont met gelijknamig water bij 
Papegem (Papignies) ten zuiden van Lessen in Henegouwen. Waarschijnlijker was het treffen bij het 
buurtschap Trimpont ten westen van Geraardsbergen tussen Everbeek en Vloesberg dat vroeger Thiri-
pont of Tyripont heette, betwist gebied was, en aan de bovenloop van de Terkleppebeek ligt (zie 'Ever-
beek' bij www.toerisme-brakel). Het 'eauwe/water' is dus ook niet de Dender, zoals verschillende 
auteurs (o.a. Funck-Brentano en Waller Zeper) schreven, maar zijn zijrivier de Terkleppebeek. 
434 Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 31, en in het bijzonder bijlage 2, nr. 14, met een verklaring van 
getuigen, beschreven door Denis Godefroy, archivaris van de Archives de la Chambre des Comptes te 
Rijsel. 
435 '… comme en arbitrateurs ou amiables payseurs, et leur avons donné et donnons plain pouoir de dire 
et prononchier sur les débas dessusdis, selon ce qu'il leur samblera bon, … ' Devillers, "Notice sur un 
cartulaire concernant les terres dites de débat", nr. 16, overeenkomst ingevoegd op p. 482-485. Wau-
ters, Table chronologique, dl. 8, p. 403. Een uitgebreide beschrijving gaf Waller Zeper, Jan van Henegou-
wen, p. 32-33, en bijlage 2, nr. 15. 
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gevers (preud'hommes, eerlijke wijze mannen) kiezen om hen bij te staan. Nadat de 
arbiters plechtig gezworen hadden dat ze het recht van hun partij zo goed mogelijk 
zouden beschermen, dienden ze op 31 juli naar Doornik te gaan, waar hun beraad 
zou plaatsvinden.436 Ze mochten die plaats niet verlaten voordat hun zaak was 
afgerond. Na aankomst moesten ze voor ze iets gegeten of gedronken hadden naar 
eer en geweten een derde scheidsman als overman kiezen en dezelfde eed laten 
afleggen. Als de twee eerste scheidslieden niet voor 9 augustus tot overeenstem-
ming zouden komen, dan moest de overman voor 15 augustus samen met hen, of 
met een van hen, uitspraak doen. De beide graven of hun vertegenwoordigers zou-
den tijdig worden opgeroepen om het oordeel aan te horen. Ze verbonden zich 
onder strenge waarborgen de uitspraak goed te keuren, te bevestigen en uit te 
voeren. Dezelfde verplichtingen golden voor Robrechts oudste zoon en verwachte 
opvolger Lodewijk (van Nevers en Rethel, 1272-1322) en voor Willems broer Jan 
'van Beaumont'.437 Een achttal edelen stond voor de ene of de andere partij borg, 
onder wie de jonge Robrecht voor zijn vader en Jan van Namen, Gerard 'van Zotte-
gem' en Godfried 'van Naaste' voor beide partijen. 

Robrecht 'Junior' en Jan 'van Beaumont' legden direct de eed af en begaven zich 
zoals afgesproken naar Doornik. Daar kozen ze op 1 augustus Jan van Namen als 
derde arbiter. Beide partijen moeten hoop gehad hebben dat de graaf van Namen 
hun aanspraken zou steunen, de ene vanwege de familieband, de andere wegens 
de leenband en hun verbondsverdragen.438 Twee dagen later wezen ze ook de 
raadslieden aan. De drie scheidslieden en de raadslieden werden daarop in de 
kapel van de bisschop beëdigd en de beraadslagingen begonnen.439 Ondanks inten-
sief overleg had men op 9 augustus nog geen overeenstemming bereikt, zodat Jan 
van Namen erbij betrokken moest worden. De breedsprakige procureurs en des-
kundigen voerden daarna nog eens hun litanie van oude oorkonden, verklaringen 
en andere bewijzen aan, zodat de scheidslieden er al gauw genoeg van kregen.440 
Op 10 augustus lieten ze de graven van Vlaanderen en van Henegouwen-Holland 
weten dat ze op 14 augustus in Doornik moesten zijn om hun uitspraak aan te 
                                                                    
436 Doornik was een voormalig Vlaamse stad, die sinds 1187 rechtstreeks onder de Franse Kroon viel. 
Het omringende Doornikse land was Vlaams gebleven. 
437 Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 32, en bijlage 2, nr. 16. Waller Zeper vergiste zich toen hij 
'Jehans de Haynnau, noz aisnez frères' aanzag voor Willems zoon Jan (ca. 1306-1316) die al te jong was 
en ook geen broer. Jan 'van Beaumont' werd ook elders in het stuk 'Jehan de Haynnau, frère à nous' 
genoemd. 
438 Geen van de scheidslieden was onpartijdig. Robrecht 'Junior' nam met een groep Franse ridders deel 
in het leger van zijn vader. Jan 'van Beaumont' stond in het Henegouwse leger. Jan van Namen was in 
Trimpont aanwezig, het is onbekend aan welke zijde, mogelijk alleen als bemiddelaar. Zijn eigenbelang 
was niet gediend bij een Henegouwse overwinning. 
439 Devillers, "Notice sur un cartulaire concernant les terres dites de débat", nr. 16, p. 486. Waller Zeper, 
Jan van Henegouwen, p. 33, en bijlage 2, nr. 17 en B. 
440 '… par plusieurs journées furent et se comparurent, fisent, proposèrent, monstrèrent, conduisirent et 
misent avant d'une part et d'autre leur demandes, leur raisons, leur deffense, leur allégations et leur 
preuves, chartres, lettres, tesmoings et informations, ensi que il leur sembla bon faire tout avant au 
commencement du procès et après, par pluiseurs fois, protestations d'une part et d'autre, et de nous 
diseurs dessus nommez, que on ne debvoit mie aller avant èsdites besoingnes par procès ordenet ne 
solempnel, mais seullement et de plain ...' Devillers, "Notice sur un cartulaire concernant les terres dites 
de débat", nr. 16, p. 487. 
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horen. Intussen zouden ze onder elkaar een beslissing nemen. Toen dat op de afge-
sproken dag nog niet gelukt was, werd de uitspraak uitgesteld tot 15 augustus en 
daarna, met toestemming van de partijen, tot 17 augustus. De gezamenlijke geeste-
lijke worsteling werd met hulp van de schare aanwezige juristen en secretarissen 
vastgelegd in en begeleid door meerdere procedurele oorkonden, nieuwe bekrach-
tigingen van de wederzijdse verplichtingen en steeds zwaardere waarborgen dat 
partijen zich aan de uitspraak zouden houden.441 In de late middag van 17 augus-
tus waren de drie scheidslieden eindelijk klaar om in de tuin van de bisschop van 
Doornik hun oordeel aan Robrecht van Vlaanderen, Willem van Henegouwen-
Holland en talrijke belangstellenden te laten horen. 

Er was geen gezamenlijke verklaring. Eerst liet Robrecht 'Junior' zijn uitspraak 
voorlezen. Deze hield in dat hij het Land van Aalst, Geraardsbergen, de Vier Am-
bachten, het Waasland, Bornhem en al hun onderhorigheden voor altijd toewees 
aan zijn vader Robrecht van Vlaanderen en diens erfgenamen en opvolgers. Willem 
van Henegouwen-Holland diende dit per oorkonde te erkennen en te laten beves-
tigen door Rooms-Koning Hendrik VII. Verder moest Willem dezelfde dag nog voor 
Zeeland Bewestenschelde leenhulde betuigen aan de graaf van Vlaanderen. De 
schenking van dit gebied door de Vlaamse graaf aan Gwijde 'van Namen' zou onge-
daan gemaakt worden, maar Willem diende dit te bevestigen en moest Gwijde vóór 
Allerheiligen ervoor schadeloos stellen.442 Andere territoriale kwesties aan de 
grens van Henegouwen besliste Robrecht grotendeels in het voordeel van zijn 
vader. Alle processtukken en verklaringen, gericht tegen de graaf van Vlaanderen, 
die eerder door de graaf van Henegouwen bij de Rooms-Koning waren verkregen, 
moesten worden teruggegeven en nietig verklaard. Bondgenoten van een der par-
tijen, met inbeslaggenomen bezittingen in het land van de andere partij, moesten 
in de meeste gevallen binnen een jaar naar hun goed kunnen terugkeren en zouden 
zonodig schadeloos worden gesteld. Dit kon zelfs gelden voor de daders en mede-
plichtigen aan de moord op Floris V. Het oordeel van Robrecht 'Junior' had kortom 
weinig van een compromis en veel van een vernedering voor graaf Willem. 

Vervolgens was de beurt aan Jan 'van Beaumont'. Deze wenste zich niet aan te 
sluiten bij Robrechts uitspraak. Hij besloot dat de betwiste Rijksgebieden, van 
Aalst tot Zeeland Bewestenschelde, aan de graaf van Henegouwen-Holland toebe-
hoorden. Omwille van de vrede echter, zou Willem volledig afstand moeten doen 

                                                                    
441 Devillers, "Notice sur un cartulaire concernant les terres dites de débat", nr. 16, p. 487-488. Waller 
Zeper, Jan van Henegouwen, p. 33-34, en bijlage 2, nr. 18-25. 
442 'Après, nous disons, ordonnons et prononchons que li cuens de Haynnau fache hommaige au conte 
de Flandres, aujourd'huy, des cincq ylles de Zéelande, c'est assavoir: de Walkerne, de Zuiit-Beveland, de 
Borsele, de Noort-Beveland et de Wlfardyck, et de tout ce qui gist entre le Hedmeze et l'Escault. … Item, 
disons-nous, … que li cuens de Flandres soit desquerquiez (= ontlast), quites et délivres envers monsei-
gneur Guy de Flandres du don de le terre de Zéelande, qui gist entre Hedmeze et l'Escault, et que li 
cuens de Haynnau acquitte de cellui don le conte de Flandres, et en face le gré au devant dit monsei-
gneur Guy, dedens le jour de Toussaint prochain venant, pour le demaine de leditte terre de Zéellande, 
qui demeure au devant dit conte de Haynnau.' Uitspraak van Robrecht 'Junior': Devillers, "Notice sur un 
cartulaire concernant les terres dites de débat", nr. 16, p. 489-494. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, 
p. 35-37. 
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van het Land van Aalst, Geraardsbergen, de Vier Ambachten, het Waasland en 
Bornhem. Als de Vlaamse graaf daar prijs op stelde, diende hij er Willem honderd-
duizend pond voor te betalen, mede als vergoeding voor de in de oorlog aangerich-
te schade.443 Bovendien moest hij van zijn kant en voor zijn broer Gwijde afzien 
van alle rechten op Zeeland en van alle aanspraken op de erfenis van graaf Jan I 
van Holland-Zeeland.444 De kwesties van de kleinere betwiste gebieden bij Hene-
gouwen besliste Jan 'van Beaumont' in het voordeel van zijn broer Willem of liet hij 
over aan een nog in te stellen grensscheidingscommissie. Bij de bondgenoten die 
mochten terugkeren naar hun oorspronkelijke bezittingen in het land van hun 
tegenstander, maakte hij een uitzondering voor de schuldigen aan de moord op 
Floris V. 

Omdat de beide eerste scheidslieden het niet eens waren, kon de derde het beslis-
sende oordeel vellen. Jan van Namen deed dat zelf mondeling voor een uiterst ge-
spannen gehoor. Zijn uitspraak was eenvoudig en diplomatiek. Hij verklaarde met 
beide eerdere uitspraken in te stemmen voor zover die overeenstemden. Op de 
punten waar ze afweken, sloot hij zich bij de mening van Robrecht aan, met uit-
zondering van de kwestie van de schuldigen aan de moord op Floris V, waarin hij 
Jan 'van Beaumont' volgde.445 Hoe mooi ook gezegd, kwam het erop neer dat de 
graaf van Vlaanderen alles won en de graaf van Henegouwen-Holland-Zeeland met 
lege handen en een nieuw probleem achterbleef. De beweegredenen van Jan van 
Namen zijn niet met zekerheid bekend. In deze zaak waarin het strikt juridische 
gelijk niet meer te bepalen was, liet hij blijkbaar het familiebelang van de Dampier-
res zwaarder wegen dan de trouw als vazal en bondgenoot van Willem. Hij zal zich 
ook gespiegeld hebben aan Rooms-Koning Hendrik, die in januari 1309 eveneens 
voor Robrecht gekozen had. Daarbij kwam dat Hendrik de graaf van Namen als zijn 
gemachtigde had ingezet om het kleine op Frankrijk georiënteerde graafschap 
Kamerijk, waar de graaf-bisschop zich niets meer van het Rijk aantrok, tot de orde 
te roepen.446 Jan van Namen was hier inderdaad militair opgetreden en had er 
namens het Rijk beslag gelegd. In mei 1310 benoemde Hendrik Jan ook als een van 
                                                                    
443 Een lange zeer gedetailleerde lijst uit ca. 1310 van door de Vlamingen in beslaggenomen schepen, 
goederen, enz. en van hun wandaden tegenover Hollanders, Zeeuwen, Henegouwers, Fransen en Engel-
sen is bewaard gebleven. Saint-Genois, Inventaire analytique des chartes des comtes de Flandre, nr. 1221. 
Ook de andere partijen maakten zulke lijsten. 
444 '… Non pourtant, pour ce qu'il est en no povoir de hault et de bas, selon ce qu'il nous sembleroit 
mieux fait que laissiet, pour les grans biens, … qui peult venir de ceste pais …, et pour nourir pais et 
amour entre les parties, nous disons, … que li cuens de Haynnau se déporte du tout des terres d'Alost, 
de Grantmont, de Waise, des Quatre-Mestiers et de Bornehem, et soient et sont au conte de Flandres et 
à ses hoirs, à tousjours: retenu audit conte de Haynnau, pour le raison des terres dessusdictes, l'om-
mage de Zéelande, se oncques (= ooit) fut deuz et se oncques li conte de Flandres y eurent point de 
droit; …' Uitspraak van Jan 'van Beaumont': Devillers, "Notice sur un cartulaire concernant les terres 
dites de débat", nr. 16, p. 494-497. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 37-38. 
445 'En tant que messire Robert de Flandres et messire Jehan de Haynnau et leur dit et pronunchiations 
s'acordoient, je les ensuich et dis avecques eaux. En touttes aultres choses dont il ne s'acordent, je suich 
monseigneur Robert de Flandres, sen dit et sen pronunciation, et dys avec lui, horsmis ceulx qui furent à 
le mort le conte Florent de Hollande, desquelz j'ensuich ledit monseigneur Jehan de Haynnau.' 
Uitspraak van Jan 'van Namen': Devillers, "Notice sur un cartulaire concernant les terres dites de débat", 
nr. 16, p. 497-498. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 38-39. 
446 Böhmer, Regesta Imperii 1246-1313, Heinrich VII., 30 mei en 25 aug 1309, nr. 82, 142, p. 262, 263. 
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zijn onderhandelaars, die zijn geschillen met de Franse koning moesten helpen 
oplossen.447 De graaf van Namen had zich daarmee van Frankrijk en Henegouwen 
verwijderd en zal toenadering tot Vlaanderen hebben moeten zoeken. De kans op 
een redelijk compromis in de arbitragezaak en op vrede, waarvoor Jan 'van Beau-
mont' een aanzet had gegeven, liet hij in elk geval voorbijgaan. 

Volgens Robrecht van Vlaanderen was de zaak hiermee afgedaan en waren de 
partijen en de borgen verplicht zich aan de beslissing van de derde scheidsrechter, 
de overman, te houden. Hij wilde het oordeel in een oorkonde bevestigen en vroeg 
van Willem meteen de leenhulde voor Zeeland Bewestenschelde. Deze antwoordde 
dat hij eerst met zijn raadgevers wenste te overleggen en vroeg een afschrift van 
wat Robrecht 'Junior' had laten voorlezen. 'In afwachting daarvan' verliet hij met 
zijn gevolg de tuin en het huis van de bisschop en liet de anderen wachten 'tot de 
sterren aan de hemel stonden'.448 Het kon met enige goede of kwade wil zo uitge-
legd worden dat de termijn van de arbitrage verlopen was, zonder dat het tot een 
formele uitspraak was gekomen. Niet helemaal duidelijk is wie er waar op wie 
gewacht heeft. Robrecht heeft in elk geval dezelfde 17e augustus nog in de abdij 
van St.-Martin-des-Prés buiten Doornik beslag laten leggen op goederen van Wil-
lems borgen, waaronder Vlaamse bezittingen van Jan van Namen.449 Het is niet 
waarschijnlijk dat Willem meteen Doornik verlaten heeft; daarmee zou hij zich te 
kwetsbaar maken. Er zijn aanwijzingen dat de besprekingen de volgende dagen 
nog zijn voortgezet en dat Willem geprotesteerd heeft tegen de gang van zaken.450 
Hij zal inmiddels de zaken weer meer in de hand hebben gehad: het Vlaamse leger 
was ontbonden en de Franse koning gealarmeerd. In de literatuur heeft lange tijd 
de mythe stand gehouden dat graaf Willem III, bevreesd voor de vijandelijke 
overmacht bij Trimpont, vrede sloot met de Vlaamse graaf, voor hem zou zijn ge-
knield en hem hulde zou hebben gebracht voor Zeeland Bewestenschelde. Het 
verhaal is terug te voeren op de 14e-eeuwse Annales Gandenses: 

Et ideo, agentibus Johanne Namurcensi, …, et Gerardo, domino de Zotteghem, …, mediatoribus, et cum 
multo labore concordantibus partes, dictus Wilhelmus cum pulcra comitativa equitum, sine armis, ad 
comitem Robertum in suis castris supplex venit, genua flexit, pacem petiit, fidelem amicitiam promisit, 
eique homagium de insulis Zelandie fecit, ea conditione, quod Guidoni Namurcensi de tot redditibus, 
quantum insule valent, …… Sicque exercitus Flandrensis, ut populus pacis et qui invite guerrat, nisi 
necessitate urgeretur, cum maximo gaudio ad propria remeavit. 
[Daarom, nadat Jan van Namen, …, en Gerard, heer van Zottegem, …, die als bemiddelaars optraden, 
de partijen met veel moeite tot een akkoord hadden gebracht, kwam genoemde Willem onderdanig, 

                                                                    
447 Idem, 26 maart 1310, nr. 223, p. 274. Jan kon als gezant van Hendrik VII in het voorjaar van 1311 een 
vriendschapsverdrag met de gemachtigden van Filips IV sluiten (nr. 389, p. 290).  
448 '…, et assez tost après il et ses gens sans plus dire à nous ne audit conte de Flandres se partirent 
d'illec, en allèrent hors de ladite maison l'évesque attendant le conte de Flandres ou dit praiel et de-
mourant assez longuement jusques adont que on vit l'estoille ou chiel. Et dont assez tôt après, se parti-il 
d'illec et en alla où il lui pleut.' Devillers, "Notice sur un cartulaire concernant les terres dites de débat", 
nr. 16, p. 498-499. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 39. 
449 Saint-Genois, Inventaire analytique des chartes des comtes de Flandre, nr. 1216. Funck-Brentano, 
Philippe le Bel en Flandre, p. 591. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 42-43. Berten, "Histoire du lien 
féodal", dl. 2, p. 248-249. 
450 Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 39 (voetnoot 2), en bijlage 2, nr. 14 (voetnoot). Zie hierna ook 
het vervolg van de discussie in Pontoise in juni 1311. 
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met een prachtig gevolg van ruiters, zonder wapens, in het kamp van graaf Robrecht, knielde en 
verzocht om vrede. Hij beloofde hem trouwe vriendschap en hulde voor de Zeeuwse eilanden, 
waarbij hij Gwijde 'van Namen' schadeloos zou stellen met zoveel renten als de eilanden waard wa-
ren …… En zo keerde het leger van de Vlamingen, een vredelievend volk, dat met tegenzin oorlog 
voert, tenzij noodgedwongen, met veel blijdschap terug naar huis.]451 

Het is een versimpeling en verhaspeling van de geschiedenis zoals die naar voren 
komt uit de hiervóór aangehaalde eigentijdse oorkonden. Waarschijnlijk hield de 
kroniekschrijver de tekst van het Vlaamse oordeel voor een overeenkomst als 
uitkomst van bemiddeling. Dat Willem leenhulde heeft gebracht is, ook gezien het 
vervolg, onaannemelijk.452 

3.21 Bemiddelingsconferenties van Filips IV in Pontoise en 
Doornik 

Omdat hij nieuwe militaire acties van de Vlaamse graaf mocht verwachten, deed 
Willem een beroep op koning Filips om te bemiddelen. De omstandigheden waren 
gunstig voor de Henegouwer, omdat Robrecht zich sinds het voorjaar van 1310 
openlijk verzette tegen de Franse maatregelen ter uitvoering van het vredesver-
drag van Athis-sur-Orge.453 Na tussenkomst van Filips kwamen de beide partijen in 
januari 1311 een wapenstilstand tot eind mei overeen. Daarna bewerkte de koning 
nog een verlenging tot 24 juni, zodat er meer tijd was voor overleg.454 Robrecht en 
Willem werden in juni 1311 voor een conferentie naar Pontoise, ten noorden van 
Parijs, geroepen.455 In een klaagschrift, dat hij waarschijnlijk voor die bijeenkomst 
aan de koning heeft voorgelegd, somde Willem de redenen op waarom de uit-
spraak van Doornik ongeldig zou zijn.456 Er zou op de eerste plaats door de 
scheidslieden op veel manieren tegen de afgesproken vorm van het arbitragepro-
ces gezondigd zijn.457 De meeste van die afwijkingen leken van weinig belang voor 
                                                                    
451 Annales Gandenses, uitgave en vertaling Vanbossele, p. 170-171 (hier met enkele kleine wijzigingen 
in de vertaling). Van Mieris, Groot charterboek, dl. 2, p. 117, nam het verhaal over als vredesverdrag. 
Idem Kluit, HCHZ, dl. 2, nr. 395. 
452 Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 39-40. Niermeyer, "Henegouwen, Holland en Zeeland", p. 67, 
opperde de mogelijkheid dat Willem in 1310 kort overwogen zou hebben de leenband met Vlaanderen 
te aanvaarden. Hij zou daarmee Vlaamse hulp hebben kunnen krijgen tegen Frankrijk, dat hem te zeer 
overheerste. Het zou de mythe van zijn knieval voor Robrecht hebben doen ontstaan. Er zijn geen seri-
euze aanwijzingen voor die gedachte. Een actief anti-Franse politiek van Henegouwen lag, ook na de 
verdragen van Nijvel van 1308, allerminst voor de hand. 
453 Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 578-590. Werveke, "De Nederlanden tegenover Frank-
rijk, 1305-1346", p. 21-22. 
454 Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 43. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 249.  
455 Niermeyer, "Henegouwen, Holland en Zeeland", p. 67. Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 
592. 
456 Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 40-42, en bijlage 2, nr. 30. 
457 Zo zou Robrecht 'Junior' na aankomst in Doornik en vóór het kiezen van de overman gegeten en 
gedronken hebben. De arbiters zouden niet meteen, vóór de verkiezing van de overman, elk hun raads-
lieden hebben aangewezen, en ook zouden ze vóór de uitspraak de stad verlaten hebben. De overman 
had verder één van de arbiters volledig moeten volgen en niet een eigen uitspraak mogen doen. Zijn 
oordeel had hij, net als de andere arbiters, schriftelijk moeten afleveren. De einduitspraak had ten slotte 
na het verstrijken van de gestelde termijn plaatsgevonden, want na zonsondergang. 
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de uitkomst, maar Willem voerde ook ernstigere beschuldigingen en bezwaren 
aan. De arbiters waren te jong en onervaren geweest en op Jan van Namen rustte 
een kerkelijke ban, nadat hij in opdracht van Rooms-Koning Hendrik VII in Kame-
rijk had ingegrepen en zich kerkelijke goederen had toegeëigend. De graaf van 
Namen zou ook in Trimpont aan Robrecht van Vlaanderen beloofd hebben diens 
zijde te kiezen. Daarmee zou hij zijn verplichtingen tegenover Willem uit de ver-
dragen van april 1307 te Bergen geschonden hebben. De scheidslieden hadden zich 
niet over Holland, Zeeland en Friesland mogen uitspreken, dus ook niet over leen-
hulde voor een deel van Zeeland. Over het Land van Aalst en andere rijksgebieden 
zou niet buiten de Rooms-Koning om beslist mogen worden. De bijeenkomst met 
de koning in Pontoise leidde op 11 juni tot een verlenging van het bestand, eerst 
tot 31 augustus, en daarna tot een volmacht om het in een of meerdere malen te 
verlengen tot 24 juni 1312.458 

De Franse koning belegde een nieuwe conferentie in Doornik op 13 september 
1311, waaraan hij zelf niet deelnam. Behalve de beide graven waren de zoons en 
broers van de Vlaamse graaf en vertegenwoordigers van de belangrijkste Vlaamse 
steden uitgenodigd. De leiding van de vergadering lag bij Enguerrand de Marigny, 
de machtige en rijke kamerheer en minister van de koning. Ook Karel 'van Valois', 
schoonvader van Willem, was aanwezig. Het eerste en belangrijkste agendapunt 
was het beëindigen van de oorlog tussen de graven van Vlaanderen en van Hene-
gouwen-Holland.459 Filips had al eerder voorgesteld het hele geschil aan zijn 
scheidsrechterlijke beslissing over te laten. Willem had er mee ingestemd en de 
vraag werd nu aan Robrecht gesteld. De meeste van Robrechts raadgevers en van 
de Vlaamse steden voelden er wel voor de langdurige en kostbare oorlog op die 
manier af te sluiten, maar de graaf bleef weigeren zijn voordeel op te geven. De 
Rooms-Koning was hem gunstig gezind en had hem met heel Rijks-Vlaanderen 
beleend. Ook had het scheidsgerecht van 1310, hoewel omstreden, in zijn voordeel 
beslist. Hij betoogde dat het om rijksgebieden ging, die van Hendrik VII afhingen. 
Dit moet de Fransen onaangenaam getroffen hebben. Marigny bracht ertegen in 
dat koning Filips zich niet als opperrechter in de zaak wilde mengen, maar slechts 
als vriend en scheidsrechter van de partijen een oplossing wilde brengen.460 Onder 
druk van zijn achterban gaf Robrecht ten slotte toe. Toen er een oorkonde werd 
opgesteld om de afspraak te bezegelen, kwam het tot een heftige ruzie. Robrechts 
zoon Lodewijk van Nevers (1272-1322) uitte harde verwijten aan het adres van 
Marigny en de Franse koning. Oude kwesties werden opgerakeld en nieuwe opge-

                                                                    
458 Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 592. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 41-43. 
459 Een vrij uitgebreid verslag van de bijeenkomst van 13 sept. is opgenomen in het verslag van de 
vervolgbijeenkomst van 15 okt. 1311. Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, dl. 3, bijlage 1, p. 568-
572. Favier, Philippe le Bel, p. 490-495. 
460 '… respondi que il n'en kerroit mie le roy, ne faire le pooit sans le roy de Alemaigne de qui les chozes 
contentieuses mouvoient, jà soit que li roy no signeur de Franche ne s'en veulle mie mesler comme juge 
mais comme ami de caskune partie par voie de compromis.' Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, 
dl. 3, bijlage 1, p. 568. Het argument, dat de Rooms-Koning moest beslissen over de rijksgebieden, werd, 
zo hebben we gezien, afwisselend door een van beide partijen gebruikt, afhankelijk van de omstandig-
heid wie op dat moment steun van de Duitse koning kon verwachten. 
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worpen, waaronder het Frans-Henegouwse verbond van 1297. De ondertekening 
ging daarop niet door.461 Filips IV was woedend en ontplooide al zijn machtsmid-
delen om de Vlaamse graaf en zijn zoon tot volledige onderwerping te brengen. 
Beide zijden voerden een felle propagandaoorlog om de Vlaamse publieke opinie. 
Op 6 oktober 1311 dagvaardde de koning Robrecht om op 3 februari 1312 voor 
het Parlement van Parijs, het Franse hofgerecht, te verschijnen.462 Hij liet een drie-
tal brieven bezorgen met verschillende beschuldigingen: inbreuken op het Frans-
Vlaamse vredesverdrag van Athis-sur-Orge463, de oorlogvoering tegen de graaf van 
Henegouwen, die sinds 1297 een bondgenoot van Frankrijk was464, en de oneerlij-
ke en mislukte arbitrage inzake de Vlaams-Henegouwse geschillen465. Omstreeks 
die tijd zal ook in Vlaanderen het bericht zijn aangekomen dat Gwijde 'van Namen', 
vermeend graaf van Zeeland, in Pavia was overleden. Hij was opgeklommen in 
dienst van Hendrik VII, die in 1310 naar Italië trok en uiteindelijk in 1312 in Rome 
tot keizer werd gekroond.466  

Voor de korte termijn belegde Filips een vervolgbijeenkomst in Doornik op 14 ok-
tober 1311, waarin het Vlaams-Henegouwse conflict ontmijnd moest worden. Hij 
was er persoonlijk aanwezig, maar de vergadering werd geleid door Gauthier de 
Châtillon, connétable van de Franse Kroon. Châtillon was in 1306 al eens door Wil-
lem als zijn scheidsrechter gekozen. Vertegenwoordigers van de Vlaamse steden 
verschenen op de afgesproken dag. Robrecht en Lodewijk wachtten in het Vlaamse 
grensgebied en eisten een degelijk vrijgeleide, dat hen voor arrestatie zou behoe-
den. De koning antwoordde dat zijn uitnodiging en een eventueel escorte moesten 
voldoen, maar overeenstemming daarover bleef uit en de zitting begon een dag 
later zonder hen.467 Het verslag van die tweede vergadering in Doornik op 15 okto-
ber 1311, dat ook het verloop van de bijeenkomst van september samenvatte, is 
bewaard gebleven.468 Filips liet nog eens vaststellen dat de Vlaamse graaf ernstige 
fouten had gemaakt en dat zijn hofgerecht (Parlement de Paris) daarover moest 
oordelen. Ook Lodewijk werd voor dat gerecht gedaagd.469 Het Vlaamse volk zou er, 
                                                                    
461 Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, dl. 3, p. 37-41. Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, 
p. 592-599. 
462 Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 600-601. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 44 
(voetnoot 2 is onnauwkeurig). 
463 Limburg Stirum, Codex diplomaticus Flandriae, dl. 2, nr. 271. 
464 Hulshof, "Oorkonden in de Archives Nationales te Parijs", nr. 10. De opmerking van Niermeyer, 
"Henegouwen, Holland en Zeeland", p. 67, dat het verdrag van 1297 niet meer van kracht zou zijn, was 
niet terecht. Het was door de koning, ook namens zijn opvolgers, met Jan II en zijn erfgenamen voor 
altijd ('à toz jorz') gesloten tegen Gwijde van Vlaanderen en zijn erfgenamen. Van Mieris, Groot charter-
boek, dl. 1, p. 585. 
465 Limburg Stirum, Codex diplomaticus Flandriae, dl. 2, nr. 272. Regesten bij Waller Zeper (bijlage 2, nr. 
31) en Hulshof (nr. 11). 
466 Omdat op Pavia een 'interdict' (beperkte ban) rustte, werd Gwijde in Tortona bijgezet. Böhmer, 
Regesta Imperii 1246-1313, Heinrich VII., sept. 1311, p. 295. Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, 
dl. 3, p. 54-55. 
467 Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, dl. 3, p. 41-42. Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, 
p. 601-602. 
468 Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, dl. 3, bijlage 1, p. 567-576. Funck-Brentano, Philippe le Bel 
en Flandre, p. 602-604. 
469 Hulshof, "Oorkonden in de Archives Nationales te Parijs", nr. 12 (15 okt. 1311). 
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als het de goede zijde koos, niet meer dan nodig onder hoeven lijden. De koning 
verbood de Vlaamse graaf zonder zijn toestemming oorlog te voeren, zeker buiten 
het Franse Rijk.470 Hij verlengde die dag verder nog eens het bestand tussen Vlaan-
deren en Henegouwen-Holland. Daarmee werd het voor Robrecht ook erg moeilijk 
nog iets in Zeeland te ondernemen. Lodewijk van Nevers probeerde zijn kinderen 
vanuit Nevers in Vlaanderen in veiligheid te brengen, 'om ze thuis Vlaams te laten 
leren', maar de koning verhinderde dat.471 Hij begaf zich eind 1311 naar Parijs om 
zijn zaak te bepleiten, maar werd daar voor een lange lijst misdrijven aangeklaagd 
en gevangen gezet. Voor het tot een proces kwam wist Lodewijk te ontsnappen naar 
'Rijks-Vlaanderen'. De koning nam hem daarop zijn bezittingen af. De graaf van 
Vlaanderen werd niet meer voor het Parlement gedaagd, maar voor de raad van 
belangrijkste vazallen (Hof der pairs, Cour des pairs), met de bedoeling zijn graaf-
schap in beslag te nemen. Toen ook een groot Frans leger dreigend aan de grens 
verscheen, gaf Robrecht toe.472 Op 11 juli 1312 sloot hij in Pontoise vrede met de 
koning, waarbij hij aanzienlijke verliezen en vernederingen moest accepteren. Een 
week later op 19 juli, ook in Pontoise, aanvaardden de graven van Vlaanderen en 
van Henegouwen-Holland een verlenging van hun wapenstilstand en stemden bei-
den erin toe dat koning Filips vóór 1 november 1313, of desnoods vóór 24 juni 
1314, als scheidsrechter een uitspraak zou doen in al hun geschillen.473 

Omdat de uitvoering van de zware vredesvoorwaarden door Vlaanderen niet vlot-
te, kwam er van de arbitrage weinig terecht. De koning had geen reden om de 
Vlaamse graaf tegemoet te komen, en wilde de zaken ook niet extra bemoeilijken 
door te snel in het voordeel van de Henegouwer te beslissen. De Vlaams-Engelse 
betrekkingen verslechterden toen Vlaamse kooplieden actief bleven in Schotland, 
dat zich verzette tegen Engelse overheersing. Wederzijdse inbeslagnames en kaap-
vaart zetten kwaad bloed. Filips spoorde de Engelse koning Edward II, zijn schoon-
zoon, aan tot een boycot van Vlaamse handelssteden en een blokkade van de 
Vlaamse kust. In mei 1313 werd de Engelse wolstapel officieel verplaatst naar Sint-
Omaars (Saint-Omer) in het Noord-Franse Artesië. Graaf Willem droeg van zijn 
kant bij aan de Frans-Engelse handelsboycot, ook door belasting van de vaart in 
het Schelde-estuarium.474 Om de druk verder op te voeren riep Filips de Vlaamse 
                                                                    
470 'Item sera baillié copie … de l'ordenanche dou roy, … sus le fait des armes conment elles sont entre-
dites à porter et espéciaument à issir hors dou royaume pour gueroiier sans la license du roy …' Kervyn 
de Lettenhove, Histoire de Flandre, dl. 3, bijlage 1, p. 574. 
471 'Causa ydiomatis flamingi addiscendi' Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, dl. 3, p. 44-45. 
472 Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 616-619. Werveke, "De Nederlanden tegenover Frank-
rijk", p. 21-22. 
473 '… li dit conte, d'une part et d'autre, …, se souzmistrent à nostre voulonté et à nostre ordenance, de 
haut et de bas, de touz débaz, descorz, …, meuz et euz entr'eus, par quelque cause que ce soit, … Et 
promistrent l'une partie et l'autre, par leur bonne laialté et par leur bonne foy, seur l'obligacion de eus, 
de touz leur biens, …, tenir fermemant, garder et complir perpétuelment tout ce que nous, comme 
ordeneeur, arbitrateur ou amiable compositeur, ferons, vourrons et ordonerons, ... ' Devillers, Monu-
ments, dl. 3, nr. 438, p. 639-642. Hulshof, "Oorkonden in de Archives Nationales te Parijs", nr. 13. Funck-
Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 625-626. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 44-45. 
474 Het was de tijd van Jan Crabbe, koopman-zeerover uit Brugge. Lucas, "The Low Countries and the 
disputed imperial election of 1314", p. 77-80. Dit artikel legt over een breed terrein verhelderende 
verbanden, maar heeft een grillige chronologie; ook kloppen niet alle data en jaartallen. 



STRIJD OM ZEELAND BEWESTENSCHELDE, 1100-1329-1568 

255 

graaf en vertegenwoordigers van de edelen en steden op voor een vergadering in 
Atrecht op 22 juli 1313. Daar wees hij ze nog eens uitgebreid op hun verplichtin-
gen.475 Tegelijk trok hij weer een leger samen aan de grens met Vlaanderen. 

3.22 Graaf Willem III krijgt steun van Rooms-Koning Lodewijk 
'de Beier' 

Een verwikkeling die in de literatuur weinig aandacht kreeg, was dat Rooms-Koning 
Hendrik VII, die het Vlaamse gravenhuis steeds had gesteund, op 24 augustus 1313 
in Italië overleed. Er dienden zich in de maanden daarna verschillende kandidaten 
voor de opvolging aan, elk met zijn eigen strategische belangen. Enkelen van hen 
waren rechtstreeks of zijdelings betrokken bij 'Rijks-Vlaanderen' en de Zeeuwse 
kwestie: Jan van Bohemen (enige zoon van de overleden Rooms-Koning), Lodewijk 
van Nevers (oudste zoon van de Vlaamse graaf), Filips 'de Lange' (tweede zoon van 
de Franse koning) en Willem III (graaf van Henegouwen-Holland-Zeeland). Van Jan 
en Lodewijk kon men verwachten dat ze de belening van heel Rijks-Vlaanderen aan 
de Vlaamse graaf zouden voortzetten. Voor Willem III lag het in de lijn dat hij als 
koning, net als Willem II in 1252, 'Rijks-Vlaanderen', of het grootste deel daarvan, 
van de Dampierres zou afnemen. De Avesnes streefden er toen al generaties lang 
naar die gebieden en Zeeland Bewestenschelde voorgoed bij hun grafelijk bezit te 
voegen. Een complicatie was dat Overschelde en het Waasland sinds de acties van 
Rooms-Koning Rudolf in 1282 niet meer uitdrukkelijk door het Duitse Rijk waren 
opgeëist. Om de vrede met Filips 'de Schone' te bewaren, hadden de Rooms-
Koningen deze landen, waarmee de band altijd al zwak geweest was, al enkele de-
cennia in hun oorkonden niet meer expliciet genoemd. Frankrijk stelde daarentegen 
steeds meer bestuursdaden in Overschelde en het Waasland. Rond 1300 kon daar-
door bij sommigen de indruk zijn ontstaan dat ze tot het Franse Rijk behoorden. 
Begin 1314 was er nog niet over de opvolging van Hendrik beslist. Elk van de gega-
digden probeerde door het sluiten van bondgenootschappen met de keurvorsten, en 
met hun vrienden en vijanden, hun kansen te bevorderen. Lodewijk van Nevers en 
Filips 'de Lange' ondervonden weinig steun en raakten in deze strijd uit beeld. Wil-
lem leek het evenmin te zullen halen, maar benutte zijn positie maximaal. Hij sloot 
een overeenkomst, eerst met de keurvorst-aartsbisschop van Trier (oom van Jan van 
Bohemen) en daarna met diens ambtgenoot van Keulen (beschermer van kandidaat-
koning Frederik III van Oostenrijk). Ze beloofden hem, voor enige diplomatieke en 
militaire tegenprestatie, ervoor te zullen zorgen dat de nieuwe koning, wie het ook 
mocht worden, hem definitief zou bevestigen als graaf van Holland en Zeeland en als 
heer van Friesland. Ook zou hun kandidaat hem steunen bij zijn aanspraken op an-
dere gebieden die zijn voorgangers van het Rijk in leen hadden gehad.476 

                                                                    
475 Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 633-642. Werveke, "De Nederlanden tegenover Frank-
rijk", p. 22-23. 
476 Schwalm, "Constitutiones et acta publica", dl. 5 (1313-1324), nr. 21, p. 18-19, 25 maart 1314. Tho-
mas, Ludwig der Bayer (1282-1347): Kaiser und Ketzer, p. 47. Lucas, "The Low Countries", p. 97. 
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Filips 'de Schone' probeerde in april 1314 de zaken weer wat naar zich toe te trek-
ken door het Vlaams-Henegouwse bestand en de arbitrage te verlengen tot 22 juli 
van dat jaar.477 Robrecht en Vlaamse burgers werden nog herhaaldelijk gedag-
vaard totdat de graaf, in een uitzichtloze situatie, brak met de koning zoals zijn 
vader dat in 1297 had gedaan. Op 26 juni 1314, één dag voordat een nieuw proces 
in Atrecht zou plaatsvinden, maakte hij in Gent een vlammend manifest met al zijn 
klachten openbaar en deed hij een beroep op de paus.478 Opnieuw verzamelde 
Filips legers in het Frans-Vlaamse grensgebied en vroeg hij steun van de Engelsen 
om de Vlaamse kust te blokkeren. Bemiddeling en onderhandelingen voorkwamen 
een veldslag. Begin september 1314 kwam er in Marquette bij Rijsel een nieuw 
verdrag tot stand, net zo onderdrukkend als het vorige. Het werd meteen erna 
weer van Vlaamse zijde betwist.479 In dezelfde tijd verbeterden de vooruitzichten 
voor de graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland aanmerkelijk. Willem maakte 
in september 1314 zijn uiteindelijke keuze in de strijd om de leiding van het Duitse 
Rijk: hij zegde zijn steun toe aan kandidaat-koning Lodewijk 'de Beier', hertog van 
Opper-Beieren (1282-1347). Van diens enig overgebleven tegenstrever Frederik 
van Oostenrijk, zoon van koning Albrecht I, had Willem weinig te verwachten. In 
ruil voor zijn steun beloofde Lodewijk hem te zullen erkennen als graaf van Hol-
land en Zeeland en heer van Friesland. Over de andere betwiste gebieden sprak hij 
zich op dat moment niet uit.480 Op 20 oktober 1314 werd Lodewijk (IV) door een 
meerderheid van de keurvorsten tot Rooms-Koning gekozen. De anderen hadden 
een dag eerder al Frederik aangewezen. In het Westen versterkten Filips 'de Scho-
ne' en Willem hun band. Willem bezegelde op 27 oktober in Lagny-sur-Marne een 
nieuw verbondsverdrag waarmee hij zich tot ruime militaire steun tegen de Vla-
mingen verplichtte.481 Tegelijk verklaarde de koning in een aparte overeenkomst 
dat hij, wanneer het graafschap Vlaanderen hem op vreedzame wijze, door oorlog 
of op welke manier dan ook, zou toevallen, hij volledig af zou zien van elk recht op 
leenhulde voor Zeeland Bewestenschelde: 

… Sachent tuit que se il avient que la contée de Flandres vieigne à nous par pais, par guerre ou en 
autre manière quèle que èle soit, nous ne réclamerons riens en l'omage de aucunes isles de Zellande, 
que li cuens de Flandres demande à nostre amé et féal G.[uillaume], conte de Haynau, de Hollande et 
de Zellande, et seigneur de Frize, aincois i renonçons dès maintenant dou tout. Et ainsi le prometons-
nous loialment et en bonne foi. …482 

Het was een merkwaardige verklaring. Vanuit het Duitse Rijk bezien kon Filips 
geen enkel recht op 'Rijks-Vlaanderen' of Zeeland Bewestenschelde doen gelden, 
op welke manier hij die gebieden eventueel ook in zijn feitelijke bezit zou krijgen. 
                                                                    
477 Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 453, p. 672. 
478 Limburg Stirum, Codex diplomaticus Flandriae, dl. 2, nr. 307. Funck-Brentano, Philippe le Bel en 
Flandre, p. 649-654, 660 (voetnoot). Werveke, "De Nederlanden tegenover Frankrijk", p. 23. 
479 Funck-Brentano, Philippe le Bel en Flandre, p. 655-669. 
480 '… Item promittimus, quod [de comitatibus Holla]ndie et Zelandie ac d[ominatu Frisie spectabilem 
virum W(ilhelmum) comitem Hannoni]e infe[odabimus …' Schwalm, "Constitutiones et acta publica", dl. 
5, nr. 64, p. 62-63, 20 sept. 1314. Lucas, "The Low Countries", p. 104-105. 
481 Hulshof, "Oorkonden in de Archives Nationales te Parijs", nr. 15. Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 130, 
p. 37-39. Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 567-568. 
482 Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 133, p. 41. Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 568. 
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Hij kon dus ook niet afzien van dat 'recht'. Dat de praktijk wat anders was, bewees 
de geschiedenis van Overschelde en het Waasland. Het zou verder naïef zijn te 
denken dat Filips met de verklaring over de leenhulde ook afzag van elke toekom-
stige aanspraak op Zeeland Bewestenschelde, voor zichzelf, voor zijn opvolgers en 
voor die van Willem. De voorbeelden van soortgelijke toezeggingen van de hertog 
van Brabant in 1283 en van de graaf van Vlaanderen in 1299 gaven aan dat die 
verzekeringen niet voor altijd en alle omstandigheden waren. Opmerkelijk was ook 
dat Filips zich er niet over uitsprak wat hij van plan was met 'Rijks-Vlaanderen', 
wanneer hij daar directe macht over kreeg. Hij deed nooit enige belofte aan Willem 
dat hij die gebieden aan hem zou overdragen. Hij kon ze voor zijn eigen veiligheid 
ook niet aan Robrecht laten. Het meest voor de hand liggende was, dat hij het Land 
van Aalst, Geraardsbergen en de Vier Ambachten als kroondomein zou overnemen 
en ze in Frankrijk zou doen opgaan, zoals hij al eerder bij Overschelde en het 
Waasland deed. De krachtmeting tussen Frankrijk en Vlaanderen bleef voorlopig 
onbeslist. 

In het Rijk bleven de partijen van Lodewijk 'de Beier' en Frederik van Oostenrijk 
tegenover elkaar staan. Beiden werden op 25 november 1314 gekroond, de ene in 
Aken en de ander in Bonn.483 Willem had Lodewijk begeleid en werd dezelfde dag 
in Aken al beloond. De nieuwe Rooms-Koning verklaarde afstand te doen van al het 
recht dat hij mogelijk op Holland, Zeeland en Friesland zou kunnen laten gelden.484 
Dit moest de rijksrechtelijk onduidelijke situatie beëindigen die was ontstaan na-
dat koning Albrecht in 1300, na de dood van graaf Jan I, had verklaard dat deze 
gewesten teruggevallen waren aan zijn kroon. Noch onder Albrecht, noch onder 
Hendrik VII was dat besluit formeel opgeheven of was Jan II of Willem III ooit offi-
cieel van rijkswege met die gebieden beleend. Kort na zijn kroning onderhandelde 
Lodewijk in Keulen met Willem, waarbij deze hem militaire steun toezegde in zijn 
komende strijd met de tegenkoning. Lodewijk bevestigde op 1 december 1314 op 
zijn beurt alle voorrechten die door vorige koningen aan Willem en zijn voorgan-
gers waren toegekend.485 Nog belangrijker was dat Lodewijk 'de Beier' diezelfde 
dag Willems leenhulde in ontvangst nam voor Holland, Zeeland en Friesland, Na-
men, het Land van Aalst, Geraardsbergen, de terra supra Scald(i)am ('Overschel-
de') en alle gebieden die de graaf en zijn voorgangers van het Rijk in leen hadden of 
hadden moeten hebben.486 De Latijnse formulering was wat eigenaardig omdat 

                                                                    
483 Thomas, Ludwig der Bayer, p. 67-69. 
484 Schwalm, "Constitutiones et acta publica", dl. 5, nr. 130, p. 129, 25 nov. 1314. Böhmer, Regesta Impe-
rii 1313-1347, dl. 1, Ludwig, nr. 2, p. 1. Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 137, p. 43-44. Van Mieris, Groot 
charterboek, dl. 2, p. 145-146.  
485 Schwalm, "Constitutiones et acta publica", dl. 5, nr. 135, p. 132. Böhmer, Regesta Imperii 1313-1347, 
dl. 1, Ludwig, nr. 6, p. 1. Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 139, p. 45. Van Mieris, Groot charterboek, dl. 2, p. 
146-147. Thomas, Ludwig der Bayer, p. 69-70. 
486 '… Ipseque nobis fecit homagium et prestitit fidelitatis debite juramentum de comitatu Namurcensi; 
item, de comitatu Alostensi et Geraldomontensi et de terra supra Scaldiam, prout in litteris quas dictus 
comes habet a regibus Romanorum predecessoribus nostris plenius continetur; item, de omnibus hiis 
que dictus comes et predecessores sui tenuerunt seu tenere debuerunt, seu que ipse comes tenet a 
regibus et imperatoribus Romanorum in comitatu Hollandie, Zeelandie et dominatu Frizie, harum 
testimonio litterarum, siglio nostri munimine roboratarum. …' Schwalm, "Constitutiones et acta publi-
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ogenschijnlijk wél het in het Duitse Rijk bijna vergeten kleine Overschelde met 
name werd genoemd, maar niet het Waasland, de Vier Ambachten en Zeeland Be-
westenschelde. Anderzijds was de formulering 'landen over de Schelde' als gene-
riek begrip ruim genoeg om, zo men wilde, deze gebieden in de belening te betrek-
ken. Mogelijk wilde de nieuwe Rooms-Koning zich op dat moment niet al te na-
drukkelijk mengen in een conflict waarin ook Frankrijk partij was. We merken wel 
op dat Lodewijk 'de Beier' Willem goed gezind was. Hij stemde ook in met de ver-
pachting aan Willem van het 'Luikse' Mechelen en Heist-op-den-Berg, waarmee 
deze zijn Zeeuwse en Henegouwse gebieden beter wilde verbinden.487 Tevens 
stelde hij een commissie in die grensproblemen tussen 'Rijks' Henegouwen en 
Frankrijk moest onderzoeken en oplossen.488  

3.23 Uiteindelijke vrede van Vlaanderen met Frankrijk 

Filips IV 'de Schone' overleed op 29 november 1314 aan de gevolgen van een val 
van zijn paard. Hij werd opgevolgd door zijn oudste zoon Lodewijk X ('le Hutin', 'de 
Woelzieke', 1289-1316), die de politiek van zijn vader in grote trekken voortzette. 
Op 15 februari 1315 dagvaardde hij Robrecht en een dag later vernieuwde hij het 
verbond met Willem tegen Vlaanderen.489 Deze zou op een afgesproken tijd met 
het onwaarschijnlijke aantal van vijftigduizend man – bedoeld werd waarschijnlijk 
zoveel mogelijk – vanuit Zeeland Vlaanderen moeten binnenvallen. Hij kreeg daar-
voor een vorstelijke subsidie. Lodewijk van Nevers, oudste zoon van de Vlaamse 
graaf, koos voor verzoening toen hem persoonlijk voordeel werd beloofd. Robrecht 
gaf niet toe en werd op 23 juni 1315 door het Cour des pairs bij verstek veroor-
deeld en van zijn graafschap vervallen verklaard.490 Er was nog een geslaagde veld-
tocht voor nodig om dat vonnis ook uit te voeren, van Vlaanderen een Frans 
kroondomein te maken en Zeeland Bewestenschelde onder de onbetwiste soeve-
reiniteit van de graaf van Henegouwen-Holland-Zeeland te brengen. Lodewijk X 
had alvast koning Edward opgeroepen goederen van rebelse Vlamingen in Enge-
land in beslag te nemen.491 In augustus rukte de Franse koning met een ontzag-
wekkend leger op tegen Vlaanderen. Tegelijk naderde Willem met een grote vloot 
                                                                                                                                                                      
ca", dl. 5, nr. 136, p. 132. Böhmer, Regesta Imperii 1313-1347, dl. 2, nr. 2602, p. 269. Devillers, Monu-
ments, dl. 3, nr. 140, p. 45-46. 
487 Schwalm, "Constitutiones et acta publica", dl. 5, nr. 132, p. 130, 25 nov. 1314. Böhmer, Regesta Impe-
rii 1313-1347, dl. 2, nr. 2600, p. 269. Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 136, p. 43. 
488 Schwalm, "Constitutiones et acta publica", dl. 5, nr. 137, p. 132-133, 3 dec. 1314. Böhmer, Regesta 
Imperii 1313-1347, dl. 2, nr. 2605, p. 269. Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 141, p. 46-47. 
489 Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 456, p. 678-679. Kluit, HCHZ, dl. 2, nr. 421. Werveke, "De Nederlanden 
tegenover Frankrijk", p. 24. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 45-46. 
490 Een van de beschuldigingen was dat Robrecht geprobeerd zou hebben Willem en zijn broer Jan 'van 
Beaumont' te bewegen tot een verbond tegen de koning van Frankrijk. Of het waar was, wanneer en 
hoe, en met welk lokmiddel (Zeeland Bewestenschelde, 'Rijks-Vlaanderen', toenadering tot Engeland?), 
blijkt niet. Dumont, Corps universel diplomatique, dl. 1.2, nr. 37, p. 18-21. Wauters, Table chronologique, 
dl. 8, p. 591. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 46, en bijlage 2, nr. 49. 
491 Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 591, 18 juni 1315. Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, 
dl. 3, p. 74-75. 
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vanuit het noorden. Hij trok niet naar het Zwin, zoals men in Vlaanderen verwacht 
had, maar voer de Schelde op tot voorbij Antwerpen, dat zich als Brabantse stad 
neutraal hield. Het moreel van de geronselde Zeeuwse en Hollandse krijgslieden 
was niet hoog, als we Van Velthems Spiegel Historiael mogen geloven. Ze hadden 
weinig zin om in het buitenland te vechten in een oorlog waarmee ze niets te ma-
ken hadden.492 De veldtocht van Lodewijk X eindigde die zomer bij Kortrijk in 
wanorde en algemene ellende. Onophoudelijke regens maakten de doorgang en het 
verblijf onmogelijk. De koning moest zich met verlies van het grootste deel van zijn 
uitrusting en voorraden onverrichterzake terugtrekken. Willem die net het beleg 
voor Rupelmonde geslagen had, besloot toen ook om te keren. Enkele dorpen in 
het Waasland die verzet hadden geboden werden in brand gestoken. De rest van 
het seizoen handhaafde men alleen nog een halfslachtige blokkade van de kust en 
de zeegaten.493 Als troost en voor de zekerheid bevestigde Lodewijk X op 24 okto-
ber 1315 de belofte van zijn vader, dat hij geen aanspraken zou maken op Zeeland 
Bewestenschelde.494 Derden bemiddelden tussen Frankrijk en Vlaanderen, waarna 
deze eind 1315 een wapenstilstand sloten tot de zomer van 1316.495 

Op 5 juni 1316 overleed Lodewijk X, voor het bestand ten einde was. In afwachting 
van een mogelijke postume zoon van Lodewijk trad diens broer Filips ('de Lange', 
ca. 1293-1322) als regent op. In die functie hervatte Filips de gesprekken met 
Vlaanderen. Vertegenwoordigers van de Vlaamse steden onderhandelden in Pon-
toise met juristen van de Franse kroon, die de smadelijke aftocht en het vernede-
rende bestand van 1315 moesten doen vergeten. Op 8 juli 1316 legden de Fransen 
hun een bitter en hard ontwerpverdrag voor. Het graafschap zou blijven bestaan, 
maar het zuiden van Vlaanderen zou voorgoed aan de koning moeten worden afge-
staan. Vestingmuren dienden te worden geslecht, Robrecht moest op kruistocht en 
zijn tweede zoon Robrecht 'Junior' op een lange reeks bedevaarten. Ook zou 
Robrechts kleinzoon en erfopvolger trouwen met een dochter uit de familie van de 
koning. Het geschil tussen de graaf van Vlaanderen en die van Henegouwen-
Holland-Zeeland ten slotte zou worden overgelaten aan de scheidsrechterlijke be-
slissing van Filips 'de Lange', op dezelfde manier als het geval geweest was bij Filips 
'de Schone'. De Vlamingen wisten de onderhandelingen nog wat te rekken, maar 
moesten het voorgestelde verdrag, met enkele 'matigingen' en 'verduidelijkingen' 

                                                                    
492 Van Velthem, Spiegel Historiael, uitg. Vander Linden, dl. 3, p. 200-209. 
493 Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 46-47. Werveke, "De Nederlanden tegenover Frankrijk", p. 24-
25. Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, dl. 3, p. 75-79. 
494 'Notum facimus quod si comitatum flandrensem ad manum nostram quomodolibet contigerit nos 
tenere de facto, nichil reclamabimus in homagio quarumdam insularum de Zeelandia quod R.(= 
Robrecht), quondam comes Flandrie, tanquam sibi debitum a dilecto et fideli nostro G.(= Willem), 
comite Haynonie et Zeelandie, repetebat; sed ex nunc homagio hujusmodi renunciamus totaliter, et hoc 
bona fide promittimus per presentes.' Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 149, p. 54. Berten, "Histoire du 
lien féodal", dl. 2, p. 251. 
495 Er is sprake van een gezant van de paus en van de graaf van Gulik. Kervyn de Lettenhove, Histoire de 
Flandre, dl. 3, p. 79. Werveke, "De Nederlanden tegenover Frankrijk", p. 25. Waller Zeper, Jan van Hene-
gouwen, p. 47. Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 465, p. 688. 
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op 1 september 1316 in Parijs vrijwel ongewijzigd goedkeuren.496 Robrecht werd 
voorlopig in zijn oude rechten hersteld. De graven van Vlaanderen en van Hene-
gouwen konden samen bepalen hoelang de arbitrage zou mogen duren. 

Item, des descors meuz entre les contes de Flandres et de Haynaut, il en sera sus mons[eigneur] le dit 
régent en la forme et en la maniere que il en fu sus le roy Philippe, son pere, et seront sauvées au dit 
conte de Flandres toutes les conditions et convenances que l'en lui ot enconvent et toutes ses bones rai-
sons, et durra le povoir du dit régent jusques au jour qui acordé sera par les diz contes de Flandres et 
de Haynaut. (versie Limburg Stirum)497 

Item des descordz meus entre les Comtes de Flandres & de Haynault, il en fut compromis sus Monsieur 
le Regent, en la forme & en la maniere, qu'il en fut sur [sus?] le Roy Philippes son Pere, & seront som-
mées audict Comte de Flandres toutes les conditions & convenances, que l'on li a enconvenues, & toutes 
ses bonnes raisons; & durera li pooirs dou dict Regent jusques au jour, qui accordé sera par les dictz 
Comtes de Flandres & de Haynault. (versie Leibnitz)498 

Gezien de eerdere inzet van de koningen Filips 'de Schone' en Lodewijk X mocht 
ieder verwachten dat de uitspraak van Filips 'de Lange' inzake Zeeland Bewesten-
schelde ten slotte in het voordeel van graaf Willem uit zou vallen. Zover kwam het 
voorlopig niet omdat Robrecht de bekrachtiging van het verdrag bleef uitstellen. 

Toen het in november 1316 postuum geboren kind van Lodewijk X weliswaar een 
zoon bleek, maar al na enkele dagen stierf, liet Filips 'de Lange' (Filips V) zich als 
naaste mannelijke verwant koning kronen. Hij moest afrekenen met opstandige 
edelen en met andere gegadigden voor de troon. Vlaamse steden en leden van de 
grafelijke familie sloten zich bij het oproer aan. Ze bereikten dat er weinig terecht 
kwam van de uitvoering van het verdrag van september 1316 en van de daarin 
voorziene arbitrage.499 Doordat ze de afgedwongen verplichtingen niet nakwamen, 
werden Robrecht en zijn graafschap getroffen door een kerkelijk interdict. Gezan-
ten van paus Johannes XXII (ca. 1249-1334), de koning van Engeland en nog enkele 
vorsten trachtten tussen de partijen te bemiddelen. De troebelen waren een hin-
dernis voor de kruistocht naar het Heilige Land waarvoor de paus en de Europese 
koningen in die jaren voortdurend opriepen.500 Na moeizame onderhandelingen 
slaagden pauselijke gezanten er op 4 november 1317 in met Filips 'de Lange' en 
vertegenwoordigers van Robrecht van Vlaanderen en de Vlaamse steden overeen-

                                                                    
496 Ze werden o.a. bedreigd door een oorlogsvloot die in augustus in de haven van Dieppe werd uitge-
rust. Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, dl. 3, p. 80-81. Lehugeur, Histoire de Philippe le Long, roi 
de France, dl. 1, p. 50-60. (Lehugier schreef enkele eenzijdig Frans-chauvinistische maar vrij gedetail-
leerde paragrafen over de 'pacificatie' van Vlaanderen in de periode 1316-1321). Waller Zeper, Jan van 
Henegouwen, p. 48. Werveke, "De Nederlanden tegenover Frankrijk", p. 25. 
497 Limburg Stirum, Codex diplomaticus Flandriae, dl. 2, nr. 310. Dit is een wat vrije Franse vertaling en 
uitleg (van de Franse procureurs) van de oorspronkelijke Latijnse verdragstekst, die niet is uitgegeven. 
Zie Lehugeur, p. 55, voetnoot 7. 
498 Leibnitz, Codex juris gentium diplomaticus, nr. 44, p. 88-95. Deze versie is op enkele punten begrijpe-
lijker dan de vorige. 
499 Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, dl. 3, p. 81-83. Lehugeur, Histoire de Philippe le Long, dl. 1, 
p. 120-122. 
500 De Vlamingen werden er voortdurend van beschuldigd 'empêcheurs de passage-d'outre-mer' (ver-
hinderaars van de kruisvaart overzee) te zijn. Lehugeur, Histoire de Philippe le Long, dl. 1, p. 194-199. 
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stemming te bereiken over niet bindende bemiddeling door de paus.501 Diens 'ad-
viezen', en opeenvolgende bijeenkomsten met steeds andere kerkelijke gezanten, 
konden de zeer uiteenlopende standpunten niet veel verder tot elkaar brengen. 
Wel werd het Vlaams-Franse bestand, waarbij Henegouwen-Holland-Zeeland was 
inbegrepen, steeds opnieuw verlengd. Ook een laatste conferentie op 11 oktober 
1318 in Royallieu bij Compiègne in aanwezigheid van pauselijke bemiddelaars had 
geen resultaat, evenmin als de ban die Johannes over Vlaanderen liet afkondi-
gen.502 Koning Edward II van Engeland, zelf in een ongemakkelijke verhouding tot 
Frankrijk, steunde Vlaanderen zonder dat het te zeer in het oog liep. Zijn oorlog 
met Schotland belette hem zich openlijk tegen Frankrijk te keren. De Vlaamse graaf 
had van de geschiedenis van 1297 geleerd en vertrouwde niet al te veel op Enge-
land; hij hield alle opties open.503 

Het Vlaams-Henegouwse conflict, waarin de Franse koning als scheidsrechter zou 
moeten beslissen, was intussen blijven rusten. Robrecht wachtte niet af en bereid-
de, zonder goedkeuring van de Franse koning, zijn toekomstige opvolging voor. Op 
9 september 1318 in Veurne wees hij zijn oudste zoon het 'Franse' graafschap 
Vlaanderen toe en zijn tweede zoon Robrecht 'Junior' het Land van Aalst, Ge-
raardsbergen, het Waasland en de Vier Ambachten, gebieden waar de Franse ko-
ning in theorie geen zeggenschap had.504 Overschelde werd daarbij niet genoemd, 
wellicht omdat het bestuurlijk al te veel geïntegreerd was in het grotere baljuw-
schap van de Oude-Burcht van Gent. Zeeland Bewestenschelde bleef er blijkbaar 
buiten, mogelijk omdat 'Junior' er minder belangstelling voor had: het was vast in 
handen van Willem van Henegouwen-Holland-Zeeland en zou hem geen geld ople-
veren maar alleen kosten.505 Eind 1318 zocht Engeland nadrukkelijker toenade-
ring tot Vlaanderen. Enkele oorkonden van 7 december getuigen ervan dat Edward 
II gevolmachtigde gezanten naar de graven van Vlaanderen en van Henegouwen-
Holland-Zeeland stuurde om vrede tussen hen te bewerken. Ook vroeg hij enkele 
graven en andere edelen om hem daarbij te helpen.506 Het had geen gevolg, ook al 
omdat Frankrijk zich begin 1319 klaarmaakte om na Pasen, wanneer de wapenstil-
stand afliep, Vlaanderen binnen te vallen en eens en voor al met de graaf af te re-
kenen. In de zomer trok Robrecht met een groot leger naar Rijsel, dat de koning 
enkele jaren eerder had ingelijfd. Hij moest opgeven omdat zijn Gentse troepen 

                                                                    
501 Johannes was met Franse steun gekozen, bleef hiervan afhankelijk en steunde in grote lijnen de 
Franse politiek. Lehugeur, Histoire de Philippe le Long, dl. 1, p. 199-211. 
502 Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, dl. 3, p. 84-95. Lehugeur, Histoire de Philippe le Long, dl. 1, 
p. 122-144. 
503 Edward was nog steeds leenman van de Franse koning voor o.a. Aquitanië. Lehugeur, Histoire de 
Philippe le Long, dl. 1, p. 244-246, 255-261, 265-266. 
504 Galland, Mémoires pour l'histoire de Navarre et de Flandre, p. 243-244, en 'preuves' p. 121. Kervyn de 
Lettenhove, Histoire de Flandre, dl. 3, p. 101-102. 
505 Robrecht III liet zelf in april 1319 nog rechten gelden in Holland en Zeeland. Hij spoorde toen Floris 
van Borsele aan hem daarin te steunen, met belofte van schadeloosstelling. Van den Bergh, Gedenkstuk-
ken tot opheldering der Nederlandsche Geschiedenis, opgezameld uit de archiven te Rijssel, nr. 71, p. 125. 
506 Van Mieris, Groot charterboek, dl. 2, p. 202-203. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 251. Lehu-
geur, Histoire de Philippe le Long, dl. 1, p. 139, 244-245. Niermeyer, "Henegouwen, Holland en Zeeland", 
p. 73-74. 
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weigerden de Leie over te steken. Het opnieuw overlopen van zijn zoon Lodewijk 
van Nevers, oorlogsmoeheid van de bevolking en de steeds zwaardere kerkelijke 
strafmaatregelen waren waarschijnlijk de belangrijkste oorzaken. Uiteindelijk 
moest de Vlaamse graaf op 5 mei 1320 in Parijs, nadat hij zich tot het uiterste had 
verzet, het vredesverdrag bezegelen. De tekst was in grote trekken die van 1316 en 
1318, maar aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Filips zette door dat de onge-
veer zestienjarige zoon van Lodewijk van Nevers, Lodewijk II van Nevers ('van 
Crécy', ca. 1304-1346), zou trouwen met zijn jongste dochter Margaretha. Lode-
wijk II was aan het hof in Parijs als een Frans edelman in trouw en volgzaamheid 
aan de koning opgevoed. In het vredesverdrag werd vastgelegd dat hij, met uit-
sluiting van zijn oom Robrecht 'Junior', zijn vader of grootvader zou opvolgen. Het 
huwelijk werd al in juli 1320 ingezegend.507 De voorziene vererving van 'Rijks-
Vlaanderen' naar Robrecht 'Junior' werd ongedaan gemaakt. Op 2 juni 1220 legde 
graaf Robrecht in Kortrijk vast dat 'Junior' in plaats van 'Rijks-Vlaanderen' enkele 
andere gebieden, voornamelijk in Zuid-Vlaanderen, zou krijgen, als leen van de 
graaf van Vlaanderen.508 Filips 'de Lange' bevestigde dit in juli in Parijs.509 
Robrecht 'Junior' werd gedwongen in te stemmen.510 Daarmee had Filips tegen-
over Willem en de Vlaamse grafelijke familie de handen vrij om, wanneer het hem 
nuttig leek, de kwestie van Rijks-Vlaanderen voorgoed op te lossen. 

Ook na de Frans-Vlaamse vrede van 1220 bleven de verschillende heren en hun 
aanhang in Vlaanderen elkaar bestrijden. Graaf Robrecht en Robrecht 'Junior' 
keerden zich tegen Lodewijk van Nevers, maar hadden niet de macht om de ver-
houdingen wezenlijk te veranderen.511 De wapenstilstand met Henegouwen-
Holland-Zeeland werd regelmatig vernieuwd.512 De zaken kwamen in een stroom-
versnelling toen kort na elkaar enkele van de hoofdrolspelers overleden. In januari 
1322 stierf Filips 'de Lange' na een langdurige ziekte, zonder mannelijke nakome-
lingen. Hij werd opgevolgd door zijn jongere broer Karel IV (1294-1328), de derde 
zoon van Filips IV 'de Schone' die koning werd. Op 22 juli en 17 september 1322 
overleden Lodewijk I van Nevers en zijn vader Robrecht III van Vlaanderen. In 
beide gevallen waren er geruchten over vergiftiging, maar geen bewijzen. De jonge 
Lodewijk, schoonzoon van wijlen Filips 'de Lange' en loyale vazal van de Franse 
                                                                    
507 Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, dl. 3, p. 95-102. Lehugeur, Histoire de Philippe le Long, dl. 
1, p. 145-165. Werveke, "De Nederlanden tegenover Frankrijk", p. 26. Huwelijksverdrag: Dumont, Corps 
universel diplomatique, dl. 1.2, nr. 85, p. 50; Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 732. Waller Zeper, Jan 
van Henegouwen, p. 48, meende ten onrechte dat het vredesverdrag van 1320 niet sprak van Henegou-
wen-Holland-Zeeland. De bepaling uit het verdrag van 1316 over de arbitrage door de Franse koning 
bleef behouden. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 252, vergiste zich toen hij zonder bronvermel-
ding een definitief vredesverdrag van 2 juni 1320 noemde, waarin arbitrage door de Engelse koning zou 
zijn afgesproken. Een dergelijk verdrag of zo'n bepaling is er niet. Het is ook onaannemelijk omdat de 
Franse koning er geen belang bij had, en Engeland toen juist problemen had met Vlaanderen (zie bijv. 
Limburg Stirum, Codex diplomaticus Flandriae, dl. 2, nr. 333; Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 736). 
508 Galland, Mémoires, p. 247-249, en 'preuves' p. 123-130. Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 734. 
509 Galland, Mémoires, p. 249, en 'preuves' p. 122-123. Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 737. 
510 Galland, Mémoires, p. 249, en 'preuves' p. 133-134. Wauters, Table chronologique, dl. 8, p. 751. 
511 Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, dl. 3, p. 102-107. Vander Linden, "Les relations politiques 
de la Flandre avec la France au XIVe siècle (1314-1322)", p. 494-496. 
512 Devillers, "Notice sur un cartulaire de Guillaume Ier", p. 371-372, 26 maart 1321. 
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koning, volgde in Vlaanderen op als Lodewijk I. Begin 1223 werden voorbereidin-
gen getroffen om de vrede voor langere tijd te verankeren. Het baljuwschap van de 
Oude-Burcht van Gent (met Overschelde), het Waasland en de Vier Ambachten 
werden met Gent verenigd onder één baljuw.513 Het bond deze gebieden sterker 
aan Vlaanderen en aan de Franse koning. In februari begonnen vredesonderhande-
lingen tussen Engeland en Vlaanderen, nadat de verhoudingen door een handels-
oorlog en zeeroverij lange tijd verstoord geweest waren.514 Dezelfde maand bracht 
Lodewijk in Parijs aan Karel IV leenhulde voor het graafschap Vlaanderen en be-
vestigde hij de verdragen waarmee Robrecht III alleen onder de grootste druk had 
ingestemd.515 In het bijzonder bekrachtigde hij het verdrag van 1 september 1316, 
waarin de arbitrage van de Franse koning in het geschil over Rijks-Vlaanderen was 
geregeld.516 Lodewijk zag graaf Willem regelmatig aan het hof in Parijs en zal hem 
meer als mede-bondgenoot van de Franse koning dan als erfvijand van zijn ge-
slacht hebben gezien.517 

3.24 De Vlaamse graaf doet voorgoed afstand van Zeeland 
Bewestenschelde 

Het resultaat van de Franse bemiddeling (van 'onze gemeenschappelijke vrienden', 
'nos communs amis') zien we in het verdrag dat op 6 maart 1323 in Parijs tussen de 
circa achtienjarige graaf Lodewijk I van Vlaanderen en graaf Willem III van Hene-
gouwen-Holland-Zeeland werd overeengekomen.518 De beide graven sloten voor 
henzelf en voor al hun opvolgers, onderdanen en verbondenen vrede en regelden 
uitputtend al hun geschillen. Lodewijk deed afstand van elk mogelijk recht op 
leenhulde voor Zeeland Bewestenschelde en van elk recht op de eigendom en de 
soevereiniteit. Ook alle eventuele achterstallige belastingen en betalingen uit dat 
gebied, en boetes die daaruit voort konden komen, schold hij kwijt. Evenzo liet 
Lodewijk zijn vage aanspraak op (delen van) Holland, Zeeland en Friesland vallen. 
Die claim was gebaseerd op vermeende rechten op de erfenis van Jan I, op de ver-
overing en overgave van 1304 en andere gronden. Tot meerdere zekerheid stelde 
Lodewijk zich ook borg tegenover eventuele aanspraken van Jan van Namen en 
zijn erfgenamen. Omgekeerd deed Willem afstand van al zijn aanspraken op het 
Land van Aalst, Geraardsbergen, het Waasland en de Vier Ambachten. Beiden ver-
klaarden al hun bewijs- en processtukken van Rooms-Koningen en anderen over 
hun voortaan vervallen rechten voor ongeldig en beloofden ze aan de ander te 
                                                                    
513 D'Oudegherst, Annales de Flandre, dl. 2, p. 369-370. Wauters, Table chronologique, dl. 9, p. 73, 16 jan. 
1323. 
514 Wauters, Table chronologique, dl. 9, p. 79, 26 feb. 1323. 
515 Idem, p. 79-80, feb. 1323. 
516 Saint-Genois, Inventaire analytique des chartes des comtes de Flandre, nr. 1405. Limburg Stirum, 
Codex diplomaticus Flandriae, dl. 2, nr. 214. 
517 Werveke, "De Nederlanden tegenover Frankrijk", p. 27. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 48-49. 
518 Van Mieris, Groot charterboek, dl. 2, p. 275-276 (Latijnse tekst en Franse vertaling). Devillers, Monu-
ments, dl. 3, nr. 180, p. 121-130. Kluit, HCHZ, dl. 2, nr. 399. Du Mont, Corps universel diplomatique, dl. 1.2, 
nr. 88, p. 52 (Frans uittreksel). 
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zullen afgeven. Wanneer Lodewijk van Vlaanderen daarom zou verzoeken, zou 
Willem met hem Rooms-Koning Lodewijk 'de Beier' bezoeken om deze zaken ook 
naar rijksrecht in dezelfde zin te regelen. De beide graven gaven elkaar kwijting 
van alle schade die bij hun strijd was veroorzaakt. De inbeslaggenomen goederen 
van de Hollandse en Zeeuwse bannelingen en van degenen die de Vlaamse graaf 
hadden gesteund, zouden voorgoed aan graaf Willem toebehoren. Lodewijk zou 
voor eventuele schadevergoedingen aan deze groep instaan en ontving daarvoor 
van Willem een bedrag van dertigduizend pond in vier termijnen. Dat was een flink 
bedrag, waarover Lodewijk geen verantwoording verschuldigd was. Men kan er 
ook een afkoopsom voor zijn vermeende rechten op Zeeland Bewestenschelde in 
zien. Over eventuele overblijvende kwesties zou door een scheidsgerecht van drie 
arbiters van elke partij naar hun goeddunken worden beslist. Het verdrag moest 
door de 'goede' steden in de betrokken landen worden bevestigd, en wel door Va-
lencijn (Valenciennes), Bergen (Mons), Malmode (Maubeuge), Binche, Dordrecht, 
Zierikzee, Middelburg, Delft, Leiden, Haarlem, Gent, Brugge en Ieper.519 

… nous Guillaume … et nous Loys … , à tousjours, avons, de commun assentement, par traitiet fait par 
nos gens et par nos communs amis, fait pais, accord, quittance, renonciation et desseurance en le 
fourme et en le manière ki s'ensuit. 
… ke nous Loys, … del hommage [d'aucunes ylles et d'aucune partie de le terre de Zéellande], de le pro-
priétei et dou demaine, se onques nous … y euymes point de droit, le devant dit conte de Haynnau, de 
Hollande et de Zéelande, …, absolvons, quittons et délivrons, et en mettons …, perpétuel silence. Et 
promettons encore à plus grant seurtei … à porter loyal warandise … des coses dessus dites encontre le 
conte de Namur et ses hoirs … Et toutes les lettres, instrumens, chartres u munimens ke nous avons, 
faisans mention des coses dessus dites, nous les promettons à rendre et a baillier à no dit cousin le 
conte de Haynnau et de Hollande, …, et les quassons et adnullons, et les tenons pour quassées et de 
nulle valeur. 
De rekief, comme nostre prédécesseur et nous conte de Flandres desissiens et maintenissiens ke, par le 
mort et le succession le conte Jehan de Hollande …, fil au conte Florent, …, u en autre manière, nous 
fuissent eskéut et à nous deussent appartenir, plusieur bien, …, comme au plus prochain hoir de char, 
…, sacent tout ke toutes les conteis et les terres de Hollande, de Zéelande et de Frise, et les apparte-
nances quèles qu'elles soient, … doivent demorer et demorront à no chier cousin le conte de Haynnau 
et de Hollande …, sans jamais riens demander ne réclamer de nous, … Et se onques y eûmes point de 
droit, si y renonchons-nous et les quittons au dit nostre cousin perpétuelement à tousjours, … 
Encore est assavoir que, comme nous cuens de Haynnau et de Hollande … desissiens et maintenissiens 
ke à nous appartenoient et devoient appartenir les terres de le contei d'Alost, de Géralmont, de Waise 
et des Quatre-Mestiers, et ke sour chou nous aviens pluseurs lettres, jugements, sentences et confirma-
tions, nous volons ket out sacent que, de certaine science, de no boine volenteit, pour nous, nos hoirs …, 
nous renonchons entirement et absoluement à tous les héritages dessus dis et à toutes les apparte-
nances, et se nous y eûmes onques droit acquis, …, si le quittons-nous à tousjours, sans jamais riens 
demander ne réclamer par nous ne par autrui. Et tout le droit et l'action que nous avons et poons avoir 
ès coses dessus dites, nous avons donneit et donnons, sans riens retenir pour nous, …, au dit conte de 
Flandres, … 
Et quant il plaira à nous Loys, conte de Flandres, nos chiers cousins li cuens de Haynnau dessus dis, à 
no requeste, sans maise okison (= zonder arglist), venra avoec nous devant le roy d'Allemagne pour 
quitter les jugiés dessus dis. Et en tel manière deverons nous Loys, cuens de Flandres, quitter devant le 

                                                                    
519 Het betrof de belangrijkste, grafelijke, stemhebbende centrumsteden. Niermeyer, "Henegouwen, 
Holland en Zeeland", p. 74. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 49-50. 
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dit roy l'ommage de Zéelande et tout chou ke nous u autres de par nous u de par nos prédécesseurs 
poièmes calengier u demander ès terres et ès pays de Hollande, de Zéelande et de Frize. …520 

De belangrijke steden bevestigden het verdrag zoals voorzien was.521 Een jaar later 
bezocht Willem de Rooms-Koning in Keulen, blijkbaar zonder de graaf van Vlaande-
ren. Lodewijk 'de Beier' vernieuwde en bekrachtigde daar op 2 maart 1324 alle 
voorrechten en vrijheden die door de koningen ten gunste van graaf Willem III en 
zijn voorzaten gegeven waren.522 Een dag later op 3 maart bevestigde de Rooms-
Koning het vredesverdrag tussen Vlaanderen en Henegouwen-Holland-Zeeland van 
6 maart 1323, met de uitdrukkelijke verklaring dat alles gebeurd was met zijn me-
deweten en instemming. Eventuele vroegere rechtshandelingen van de Vlaamse 
graaf in Zeeland, of door hem in ontvangst genomen leenhulde voor dat gebied, 
werden met terugwerkende kracht ongeldig verklaard. Hij verduidelijkte dat heel 
Zeeland een direct rijksleen was en was geweest van de graaf van Holland-Zeeland. 
De koning sprak zich niet op een dergelijke manier uit over 'Rijks-Vlaanderen', dat 
hij in 1314 nog aan Willem in leen gegeven had. Hij bepaalde slechts dat Willem zich 
aan de vrede moest houden.523 In een andere oorkonde, eveneens van 3 maart 
1324, gaf Lodewijk 'de Beier' de graaf van Holland-Zeeland volmacht om in zijn 
naam Lodewijk van Vlaanderen uitstel te verlenen voor het betuigen van leenhulde 
voor zijn rijkslenen. Over de resterende geschillen tussen de Vlaamse graaf en de 
koning mocht hij onderhandelen en beslissen. De Rooms-Koning beloofde zich aan 
de uitkomst daarvan te zullen houden.524 De graaf van Vlaanderen kreeg intussen 
toestemming om het bestuur van 'Rijks-Vlaanderen' voort te zetten, hoewel de offi-
ciële belening nog niet had plaatsgevonden.525 Het resultaat was dat allen zich neer-
legden bij de grens tussen Vlaanderen en Henegouwen-Holland-Zeeland zoals die al 
decennialang in feite had bestaan, maar dat de rijksgrens tussen Gent en Saaftinge 
onduidelijk bleef. Lodewijk 'de Beier', die niet in het hele Rijk als koning werd er-
kend, had andere en grotere problemen. Hij schoof de kwestie door naar Willem 
van Henegouwen-Holland, die als vorst in het grensland zijn loyaliteit tussen Frank-
rijk en het Duitse Rijk moest verdelen. De zaak bleef daarom voorlopig rusten. 

Het geschil over Zeeland Bewestenschelde kreeg nog een klein vervolg. Graaf Lo-
dewijk had zich door het verdrag van 1323 ertoe verplicht, ervoor te zorgen dat 
ook zijn oom Jan van Namen geen aanspraken meer op Zeeland zou doen gelden. 

                                                                    
520 Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 180, p. 121-130. Kluit, HCHZ, dl. 2, nr. 399. Dumont, Corps universel 
diplomatique, dl. 1.2, nr. 88, p. 52 (Franse samenvatting). 
521 Van Mieris, Groot charterboek, dl. 2, p. 275-276. 
522 Schwalm, "Constitutiones et acta publica", dl. 5, nr. 863, p. 680. Böhmer, Regesta Imperii 1313-1347, 
dl. 1, nr. 696, p. 40. Van Mieris, Groot charterboek, dl. 2, p. 335. 
523 Diestelkamp, UDKH, dl. 5, nr. 65. Schwalm, "Constitutiones et acta publica", dl. 5, nr. 865, p. 681-682. 
Kluit, HCHZ, dl. 2, nr. 401. Van Mieris, Groot charterboek, dl. 2, p. 335-336. Böhmer, Regesta Imperii 
1313-1347, dl. 1, nr. 698, p. 40. 
524 Diestelkamp, UDKH, dl. 5, nr. 66. Schwalm, "Constitutiones et acta publica", dl. 5, nr. 866, p. 682. Van 
Mieris, Groot charterboek, dl. 2, p. 336. Böhmer, Regesta Imperii 1313-1347, dl. 1, nr. 697, p. 40. Van Mieris 
en Böhmer vertaalden de term 'inducias' met bestand en wapenstilstand, waar eigenlijk slechts respijt of 
uitstel van de leenhulde bedoeld was. Dat 'de Beier' groot vertrouwen in Willem had, bleek ook uit het 
feit dat hij in 1325 trouwde met Willems dochter Margaretha. Lucas, "The Low Countries", p. 114. 
525 Böhmer, Regesta Imperii 1313-1347, dl. 1, nr. 699, p. 41. 
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Deze liet zich, zoals bleek, niet zonder meer opzij zetten. Hij beschouwde zich als 
erfgenaam van zijn broer Gwijde 'van Namen' die – in 1296 van zijn vader graaf 
Gwijde van Vlaanderen en mogelijk begin 1300 van Robrecht – rechten op Zeeland 
Bewestenschelde zou hebben ontvangen. Gwijde 'van Namen' was in 1311 in Italië 
zonder nakomelingen gestorven. Mogelijk maakte Jan van Namen vanaf die tijd 
aanspraak op Gwijdes rechten in Zeeland en werd hij om die reden speciaal ge-
noemd in het verdrag van 1323. Jan liet zijn zaken niet door zijn jonge neefje Lo-
dewijk regelen, maar nam de tijd om zijn troeven met maximaal profijt uit te spe-
len. Pas op 5 november 1327 sloot hij in Binche een akkoord met graaf Willem. In 
de oorkonde liet Jan optekenen dat hij rechtsaanspraken had op Zeeland en aanho-
righeden als opvolger van zijn broer Gwijde. Verder claimde hij kosten en schade, 
onder andere doordat hij voor Willem had borg gestaan bij het scheidsgerecht in 
Doornik in 1310 na de confrontatie bij Trimpont. Het zal Willem niet bevallen zijn 
dat hij zelf nog een rekening gepresenteerd kreeg voor de streek die Jan hem toen 
geleverd had. Willem liet in de oorkonde vastleggen dat volgens hem de graaf van 
Namen geen enkel recht had op Zeeland en omstreken, noch door opvolging van 
zijn broer Gwijde noch om andere redenen. Over de andere vergoedingen die Jan 
eiste, merkte hij op dat hij al zoveel voor de graaf van Namen had gedaan dat het 
wel genoeg moest zijn. Het akkoord vervolgde met Jans verklaring dat hij, ondanks 
de wederzijdse standpunten, voor zichzelf en zijn erfopvolgers voor altijd afzag 
van alle rechten op Zeeland, Holland en Friesland en van elke schadevergoeding 
voor de waarborg en de andere kosten. Alle documenten en bewijsmiddelen die 
daarop betrekking hadden verklaarde hij zonder waarde. Wat hij daarvan had, zou 
hij aan Willem afgeven. De graaf van Henegouwen-Holland was van zijn kant be-
reid daarvoor, 'en om de liefde en vriendschap tussen hen beiden te bevorderen en 
te onderhouden', Jans tweede zoon Gwijde (Guyot) 'van Namen' als zijn vazal aan 
te nemen en hem een erfelijk leengoed met een waarde van zeshonderd pond rente 
per jaar toe te zeggen. Jan van Namen kreeg als gift een bedrag van vierduizend 
pond, in termijnen te ontvangen. Daarmee zouden alle tussen hen spelende kwes-
ties eens en voor al afgehandeld zijn.526  

… Premièrement, nous cuens de Namur renonchons pour nous, nos hoirs …, à tousjours, à tout le droit 
que nous avons et avoir poons dusques aujourduy, en le contei de Zélande, en le contei de Hollande et 
en le seigneurie de Frize, et en leur appartenances, universalment et singulièrement, soit par le succes-
sion de nostre très-chier et amé frère Guy devantdit, ou par autre manière quelequ'elle soit ou puet 
iestre; et volons dès maintenant que toutes les lettres et toutes les forches que nous en avons, soient de 
nulle valeur qui touchent ou pueent touchier les choses dessusdictes. …527 

Zelfs hiermee was de zaak nog niet helemaal van de baan. Blijkbaar had Lodewijk 
van Vlaanderen de actie van zijn oom Jan van Namen niet op prijs gesteld. Mogelijk 
eiste hij dat de overdracht van de documenten via hem geregeld werd. In elk geval 
bezegelde Willem op 22 februari 1329 nog twee oorkonden die iedereen zoveel 
mogelijk tevreden moesten stellen. Ze werden in de latere oorkondenverzamelin-

                                                                    
526 Dit sluitstuk werd in de literatuur nauwelijks genoemd. Berten, "Histoire du lien féodal", dl. 2, p. 253. 
Waller Zeper, Jan van Henegouwen, p. 49, voetnoot 3.  
527 Reiffenberg, Monuments, dl. 1, nr. 55, p. 76-79. Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 209, p. 182-185. 
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gen niet steeds goed beschreven. In de ene bevestigde Willem dat de graaf van 
Namen hem het document had overgedragen, waarmee Gwijde van Vlaanderen in 
1296 zijn vermeende rechten in Zeeland Bewestenschelde, behoudens de soeve-
reiniteit, aan zijn zoon Gwijde had afgestaan. Hij beloofde Jan dat zijn schatbe-
waarder het document, waar en wanneer dat nodig was, zou tonen, voorzover het 
niet tegen hem en zijn erfgenamen gebruikt zou worden.528 In de andere oorkonde 
van dezelfde dag beloofde Willem dat hij Jan bij de graaf van Vlaanderen zou on-
dersteunen en zou verklaren dat Jan geen rechten meer op Zeeland liet gelden. 
Lodewijk had dus aan zijn borgplicht voor de graaf van Namen voldaan. 

Guillaumes, … Faisons savoir à tous que, comme nos chers et amés cousins et foyables li cuens de Na-
mur ait à faire aucunes requestes à no cher cousin le conte de Flandres, en l'ockison del hommage de 
Zéelande, nous, toutes les fois qu'il nous en requerra, envoyerons avoek luy u ses gens, pour priier et 
requerre, en boine foy et si acertes que noz porons, à no dit cousin le conte de Flandres, que il li voelle 
faire raison de chou qu'il puet avoir à faire à luy en celle okison, et que nos dis cousins li cuens de 
Flandres face tant envers luy, selonc le fourme de le pais faite entre no dit cousin de Flandres et nous, 
que nos dis cousins de Namur ne nous en puist plus poursuiwir. …529 

Het waren de laatste oorkonden die rechtstreeks betrekking hadden op de strijd 
tussen de graven van Vlaanderen en Holland-Zeeland over de hoogheidsrechten op 
Zeeland Bewestenschelde. Ook de Rooms-Koningen kwamen er niet meer op terug. 

 

VIJFDE PERIODE:  Handels- en scheepvaartregelingen in de Scheldedelta 
(circa 1350 – 1568) 

3.25 Rechten op de Scheldewateren, tot circa 1400 

Het was in de Middeleeuwen niet steeds duidelijk aan wie de hoogheidsrechten op 
de riviertakken en andere binnenwateren van de Scheldedelta toekwamen. In het 
vroege Rooms-Duitse Rijk behoorden de grote rivieren en stromen, en de daarop 
gevestigde tollen en andere waterrechten, aan de koning. Deze kon er alleen bij 
bijzonder privilege afstand van doen.530 De bevoegdheid van een leenman reikte 
volgens oud Germaans recht in beginsel niet veel verder dan de oever: zover hij te 
paard gezeten en in het water gereden met zijn lans kon reiken, of zover hij een bijl 

                                                                    
528 Reiffenberg, Monuments, dl. 1, nr. 56, p. 80-81, begreep het stuk waarschijnlijk niet goed. Hij ver-
meldde in de titel dat Willem de graaf van Namen beloofde diens aanspraken op de leenhulde voor 
Zeeland Bewestenschelde tegenover de graaf van Vlaanderen te zullen ondersteunen ('… Guillaume, …, 
s'engage à soutenir les prétentions élevées par le comte de Namur contre le comte de Flandre, au sujet 
du relief [= leenhulde] de la Zélande'). Wauters, Table chronologique, dl. 9, p. 323, liet dit misverstand in 
vagere bewoordingen voortbestaan. 
529 Devillers, Monuments, dl. 3, nr. 227, p. 213-214, gaf dit stuk een neutrale titel. Van den Bergh, Ge-
denkstukken, nr. 78, p. 131, begreep het verkeerd. Hij stelde in zijn regest dat Willem aan de graaf van 
Namen beloofde 'zijn [diens] regt op de leenhulde van Zeeland van den grave van Vlaanderen te zullen 
vorderen'. 
530 Zie par. 2.12, 2.13, 3.2, 3.3 
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of hamer in het water kon werpen. In de Lage Landen was de zeggenschap van de 
koning echter gering en verwaterde het Rijksstroomrecht al tussen de 11e en 13e 
eeuw. Hertogen, graven en lagere heren kregen die waterrechten in leen, of eigen-
den ze zich toe. Vaak waren er geen originele documenten waaruit de vermeende 
rechtsgrond bleek.531 Zo bezat de graaf van Holland-Zeeland de (Ooster)Schelde 
van Tholen tot de zee, waar ze geheel door zijn gebied omsloten was. De hertog 
van Brabant maakte aanspraak op de volle breedte van de Schelde tussen Bergen 
op Zoom en Hontemuiden, waar deze de grens met Zeeland vormde. De Vlaamse 
graaf claimde de Schelde van Hontemuiden stroomopwaarts tot de Rupel, maar 
ook Brabant liet hier rechten gelden. Aan de zuidkant van Zeeland Bewestenschel-
de lag in het oosten de aanvankelijk smalle Honte, en ten westen daarvan een bre-
der water dat in verbinding stond met de zee. Het was vooral de graaf van Holland-
Zeeland die op grond van de officiële landsgrens bij de Heidensee, en aloude ge-
zagsuitoefening, het hoogheidsrecht op het hele water opeiste, tot aan de zuidelijke 
oever. Hij hief er belastingen op het scheepvaartverkeer en verpachtte het recht 
van het enig bekende veer tussen Walcheren en de Vlaamse overkant. Ook de 
Vlaamse graaf liet, ten minste vanaf de 14e eeuw, aanspraken op rechtsmacht over 
de Honte gelden. Het Vlaamse gezag op die rivier, verbonden met enige lokale hef-
fing, was van geringe betekenis. De Vlamingen voerden aan dat de verwijding van 
de Honte juist aan Vlaamse zijde had plaatsgegrepen, waardoor de vaargeul in hun 
gebied zou liggen. Inpolderingen vanuit de Vlaamse oever, hoewel soms door de 
Zeeuwen betwist, werden Vlaams gebied.532 

In de hele delta van de Schelde, vooral aan de grote scheepvaartroutes, ontwikkel-
den zich havens en marktplaatsen. De belangrijkste scheepvaartweg in de delta 
was de Hanzeroute, van handelsmetropool Brugge noordoostwaarts, binnendoor 
achter Walcheren, langs Noord-Beveland en Schouwen richting Holland en de Han-
zesteden. Van zee naar het Brabantse achterland voer men meestal over de (Oos-
ter)Schelde, langs Bergen op Zoom naar Antwerpen. De vaarweg vanuit het Veerse 
Gat of vanuit het Zwin langs de zuidkant van Zuid-Beveland naar de smalle Honte, 
en zo verder naar de Schelde, werd niet veel gebruikt. Grote zeeschepen uit het 
buitenland waagden zich liever niet op de bochtige en veranderlijke (Oos-
ter)Schelde, en zeker niet op de Honte. Ze gaven de voorkeur aan de havens en 
redes in de kuststrook, zoals die van Vlissingen, Arnemuiden, Middelburg en Veere. 
De doorvoer naar de marktplaatsen in het achterland, waaronder Antwerpen, 
werd vanuit die kusthavens verzorgd door kleinere binnenschepen.533 Voor dien-
sten in de havens moesten rechten worden betaald, en voor het gebruik van de 
deltawateren heffingen in de vorm van geleiden en tollen.534 De graaf of hertog liet 
ze innen, maar kon bepaalde natuurlijke of rechtspersonen ervan vrijstellen. In het 

                                                                    
531 Meijers, Des graven stroom, p. 1-5. 
532 Idem, p. 6-31. Bindoff, The Scheldt question, p. 17-21. 
533 Bindoff, The Scheldt question, p. 16, 34. Parmantier, "Een maritiem-economische schets van de Delta-
havens, 1400-1600", p. 17-18. Ansaert, "Antwerpen en de zee", p. 35. 
534 Voor de oudere voorgeschiedenis, zie par. 1.9, 2.12 en 2.13. 
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begin waren het vooral kloosters die dat voorrecht genoten, maar ook steden en 
particulieren konden soms, in ruil voor geld of diensten, een vrijstelling krijgen. 

Geleiden waren aanvankelijk beschermingsgeld voor schip en lading dat aan de 
koning of zijn lokale vazal werd betaald. Ook op andere rivieren als de Maas en de 
Rijn, en op grote landwegen, bestonden deze heffingen. De opbrengst werd ge-
woonlijk verdeeld onder de plaatselijke leenheren die in theorie voor die bescher-
ming moesten zorgen. In de praktijk verwerden ze na verloop van tijd tot een ge-
wone belasting. In het begin van de 14e eeuw waren de geleiden op de Brabantse 
Schelde in handen van de hertog, maar kregen verschillende leenmannen een aan-
deel in de opbrengst. Op de Honte werden de belangrijkste geleiden geïnd in naam 
van de graaf van Holland-Zeeland. Ze kwamen op den duur door verpachting of 
verkoop in handen van families en werden opgedeeld en verhandeld als aandelen 
in een zakelijke onderneming. Zo kregen rijke Antwerpse kooplieden een deel van 
de geleiderechten op de vaarweg naar hun haven in bezit. Antwerpen verwierf in 
1276 ook een gedeeltelijke vrijstelling van het Zeeuwse geleide op de Honte.535 

Tollen werden oorspronkelijk geheven 'ter erkenning van de territoriale rechten 
van de koning'. De oudste tol in de Scheldedelta was die bij Geervliet, aan de 
noordgrens van Zeeland op de Hanzeroute. Rooms-Koning Frederik I beleende 
graaf Floris III van Holland-Zeeland ermee in 1179 (zie paragraaf 3.3). Toen in de 
14e eeuw de vaart vanuit zee over de (Ooster)Schelde aan belang won, plaatste de 
graaf aan de noordoostkust van Zuid-Beveland tegenover Bergen op Zoom een 
buitenpost ('wacht') van zijn Geervlietse tolkantoor. Met deze Zeeuwse tol ('van 
Iersekeroord') kon ook die verkeersstroom, afgezien van vrijstellingen, worden 
belast.536 De graaf verpachtte de tol van Iersekeroord meestal, zodat hij er vaste 
inkomsten van had. Het verkeer door de Honte was aan het einde van de 14e eeuw 
nog tolvrij. Daarom probeerden de houders van de Zeeuwse tol de schepen die van 
de rede van Walcheren naar Antwerpen voeren te dwingen via de (Ooster)Schelde 
te varen. Albrecht van Beieren (1336-1404), ruwaard van Holland-Zeeland, maakte 
in 1387 na klachten van Antwerpen een eind aan die praktijk voor zover het han-
del van binnenlandse waren betrof. Schepen met vreemde goederen moesten wel 
de weg over de (Ooster)Schelde nemen en daar tol betalen.537 Albrechts zoon Wil-
lem VI (1365-1417) maakte in 1405 een begin met de belasting van inkomende en 
uitgaande handelswaren die bij Walcheren werden overgeslagen. Middelburg 
kreeg daarvoor een stapelrecht: de waren moesten er worden binnengebracht, 
waarna een heffing moest worden betaald. De opbrengst werd verdeeld tussen de 

                                                                    
535 Bindoff, The Scheldt question, p. 21-29. 
536 De tol was 5% van de waarde van de vracht, tot een zeker maximum. Betaling van tol aan één van 
beide stations gaf vrijstelling van betaling aan het andere. Unger, De tol van Iersekeroord, documenten en 
rekeningen 1321-1572, p. ix-xv. Bindoff, The Scheldt question, p. 29-31. 
537 Marshall, Bibliothèque des antiquités belgiques, dl. 1, nr. 9, p. 45-48 (uitgebreid verslag). Unger, De tol 
van Iersekeroord, nr. 6, p. 3 (regest). Bindoff, The Scheldt question, p. 48. Meijers, Des graven stroom, p. 
22-23 (onduidelijk). Albrecht, hertog van Beieren-Straubing, beheerde Holland-Zeeland voor zijn gees-
teszieke broer Willem V en volgde hem in 1379 op. 
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graaf en de stad.538 Willem vermeed waarschijnlijk rechtstreekse tolheffing op het 
water tussen Zeeland Bewestenschelde en Vlaanderen, waarop de Vlaamse graaf in 
de 14e eeuw ook rechten deed gelden. De maatregel trof niettemin de vaart bin-
nendoor van en naar Brugge en die via de Honte van en naar Antwerpen. De min-
der belangrijke rechtstreekse zeevaart, die geen gebruik maakte van verbodeming, 
was blijkbaar uitgezonderd. In 1413 was er opnieuw sprake van belemmering van 
de scheepvaart op de Honte. De hertog van Brabant vroeg graaf Willem beleefd-
vriendelijk maar dringend iets te doen aan de bewapende wachtschepen die er de 
weg afsloten.539 Willem probeerde in 1416 toch al het verkeer bij Walcheren tol-
plichtig te maken door de vestiging van een wacht van de Zeeuwse tol bij Arne-
muiden. Middelburg wist dat te verhinderen.540 Het Middelburgse stapelrecht was 
intussen omstreden maar kon tot ongeveer 1430 worden gehandhaafd. In de prak-
tijk werd het stapelen steeds meer afgekocht.  

3.26 Uitbreiding en betwisting van het tolsysteem in de 
verbonden Nederlanden, 15e eeuw 

Eind 14e en begin 15e eeuw veranderden de politieke verhoudingen in de Neder-
landen ingrijpend door een reeks uitgekiende huwelijken en gelukkige of minder 
gelukkige omstandigheden bij de heersende families. Dit proces begon in 1369 met 
het echtverbond van hertog Filips 'de Stoute' van Bourgondië (1342-1404) met 
Margaretha, erfdochter van de Vlaamse graaf Lodewijk 'van Male'. In 1433 droeg 
Jacoba 'van Beieren' Holland-Zeeland en Henegouwen over aan de Bourgondische 
hertog Filips 'de Goede' (1396-1467). Vlaanderen, Artesië, Namen, Brabant, Lim-
burg, Holland-Zeeland en Henegouwen waren toen in personele unie onder één 
vorst verenigd. Die unie zou in de eeuw daarna aangroeien tot zeventien provin-
cies. Het bestuur van de afzonderlijke gewesten veranderde aanvankelijk nog niet 
zoveel, maar de landsheer stroomlijnde de financiële huishouding van de overhe-
den.541 Hij breidde de tolstelsels verder uit, voegde ze samen en 'optimaliseerde' ze 
om zich van meer en vaste inkomsten te verzekeren. Enkele maanden na zijn aan-
treden in Zeeland bevestigde Filips 'de Goede' formeel de stapel en de heffing van 

                                                                    
538 '… dat sy geenrehande goede over en laten scepen voir onsen lande van Walcheren, tensy dat diesel-
ve goede eerst opgeslegen worden binnen onser stede van Middelburch op sulc recht, als wy ende 
dieselve onse stede dairof sculdich siin te hebben, duerende tot onsen wederseggen.' Privilege van 5 
feb. 1405. Unger, Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd, dl. 3, nr. 121, p. 
50. Sneller, Walcheren in de vijftiende eeuw, p. 25-33. Bindoff, The Scheldt question, p. 39. 
539 'Lieve geminde brueder, want onlangs leden ennigerhande lude mit gewapenderhant te schepe 
gelegen hebben op ten stroom, geheiten den Hont, u toehoerende, als wy verstaen, ende benomen, dat 
die cooplude, ende comenschapen doir uwen stroom tot onsen lande van Brabant, ende sunderlinge tot 
onser stat van Antwerpen niet en hebben mogen varen, …' Brief van 28 juni 1413. Van Mieris, Groot 
charterboek, dl. 4, p. 236-237. Meijers, Des graven stroom, p. 23. De Brabantse hertog erkende blijkbaar 
dat de Honte een Zeeuwse stroom was. 
540 Unger, De tol van Iersekeroord, p. xi-xii. Sneller, Walcheren in de vijftiende eeuw, p. 27. 
541 Van Dam, "Ecological challenges, technological innovations", p. 503-504, wees op de Franse traditie 
van centraal bestuur van de Bourgondiërs en hun hervormingen in de waterstaat. 
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Middelburg, maar ook de mogelijkheid die met een twintigste penning af te kopen. 
Er was eigenlijk sprake van in- en uitvoerrechten of een bijzondere tol. Net als in 
1405 had de regeling alleen betrekking op schepen die verbodemden op de rede 
van Walcheren en niet op de rechtstreekse zeevaart van en naar Brabant en Vlaan-
deren. Een belangrijke nieuwe beperking was dat de eigen onderdanen van de 
graaf, niet alleen Zeeuwen en Hollanders maar ook Brabanders en Vlamingen, er-
van waren vrijgesteld. Waarschijnlijk zag de landsheer het bewerkelijke verplichte 
stapelen in Middelburg als een te grote belemmering voor de zich ontwikkelende 
handel in zijn landen, en als nadelig voor zijn eigen inkomsten. In de plaats daar-
van breidde hij het werkingsgebied van andere tollen uit. In 1440 en 1445 pro-
beerde hij wachten van de tol van Iersekeroord bij Walcheren te plaatsen.542 Mid-
delburg kon dat aanvankelijk nog voorkomen, maar omstreeks 1460 waren de 
handhaving van zijn stapelrecht en de bijbehorende heffing helemaal in onbruik 
geraakt.543 

Vanaf 1433 liet Filips 'de Goede' de tol van Iersekeroord ook heffen bij Hontemui-
den in de Honte. Dit leidde tot een jarenlange strijd, vooral met de Duitse Hanze-
steden en met Antwerpen, over de toelaatbaarheid ervan.544 In 1434 breidde Filips 
tevens de heffing van de van oorsprong Vlaamse tol op de aanvoer van haring uit 
naar de hele Schelde, dus ook naar de Brabantse zijde. Daarvoor liet hij een drij-
vend en gepantserd tolstation ('hulk') bij Kallo plaatsen. Toen de geërgerde Ant-
werpenaren de hulk wegsleepten en de tolheffing onmogelijk maakten, liet de her-
tog de stad innemen en de inwoners streng straffen.545 De haringtol zou tot in de 
16e eeuw standhouden. In 1443 bereikte de Hanze een gedeeltelijke opschorting 
van de tol op de Honte en enkele jaren later, samen met Engeland, een gedeeltelij-
ke vrijstelling en een verlaging van de tarieven. Voor het gemak werd de inning 
enkele jaren naar Antwerpen verplaatst. Van een door de hertog toegezegd onder-
zoek naar de rechtmatigheid van de tol kwam niets terecht. De zaak escaleerde 
opnieuw, toen Filips in 1456 een strengere handhaving ervan eiste. Alle schepen, al 
of niet met vrijstelling, moesten op de Honte worden aangehouden om daar de-
zelfde tol te betalen als in Iersekeroord. Filips' zoon Karel 'de Stoute' (1433-1477) 
verving in 1462 ten slotte ook de Middelburgse heffing, overblijfsel van het ver-
dwenen stapelrecht, door wachten van de tol van Iersekeroord bij Walcheren.546 

Antwerpen en de andere havensteden in de delta, zoals Middelburg, probeerden 
zoveel mogelijk concurrentievoordeel te behalen door het verwerven van stapel-

                                                                    
542 Unger, De tol van Iersekeroord, p. xii, nr. 11, p. 6 en voetnoot 3. Unger, Bronnen tot de geschiedenis van 
Middelburg in den landsheerlijken tijd, dl. 3, nr. 172, p. 83. Sneller, Walcheren in de vijftiende eeuw, p. 36. 
543 Bevel van 31 juli 1433. Unger, Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd, 
dl. 3, nr. 160 (waar per vergissing 29 juli wordt vermeld). Sneller, Walcheren in de vijftiende eeuw, p. 33-
50. Bindoff, The Scheldt question, p. 39-40. 
544 Verordening van 12 okt. 1433. Unger, De tol van Iersekeroord, nr. 10, p. 5-6. Bindoff, The Scheldt 
question, p. 49-52. 
545 Het Antwerps bestuur moest excuses aanbieden, de deuren uit de stadspoorten verwijderen, de hulk 
terugplaatsen en een grote boete betalen. Van zijn kant zou de hertog de rechtmatigheid van de tol laten 
onderzoeken. Daarvan kwam echter niets terecht. Bindoff, The Scheldt question, p. 40-43. 
546 Sneller, Walcheren in de vijftiende eeuw, p. 36-37. 
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rechten of vrijstellingen van tollen en geleiden. Ook probeerden ze tollen en gelei-
den te pachten of naar hun stad te verplaatsen, zodat ze die zoveel mogelijk in hun 
voordeel konden uitbaten. Dat gebeurde onder andere bij de geleiden op de Honte, 
die in de tweede helft van de 15e eeuw door tariefsverhogingen en willekeurige 
toepassing steeds bezwaarlijker waren geworden. Antwerpen slaagde er in 1479 
in, het merendeel van de aandelen in deze geleiden over te nemen, waarna ze op 
een minder hinderlijke manier werden voortgezet. Hetzelfde heeft Antwerpen 
waarschijnlijk met de geleiden op de (Ooster)Schelde gedaan. Aan het eind van de 
15e eeuw gaven ze in elk geval geen aanleiding meer tot klachten.547 

Antwerpen slaagde er niet in de kwestie van de tol op de Honte op een gelijkaardi-
ge manier op te lossen. De stad diende in 1466 een klacht in tegen de pachters van 
de tol bij de Grote Raad, het adviescollege van de landsheer en de centrale recht-
bank in de Nederlanden. Ze beriep zich daarbij op haar oude privileges, zoals die in 
1276 zouden zijn bevestigd. De procureur-generaal van Holland-Zeeland, die voor 
de pachters optrad, verdedigde het recht van zijn vorst om tol te heffen op alle 
scheepvaart door Zeeland, dus ook op de nieuw ontstane grootscheepse waterweg 
door de Honte. De Raad was nog bezig met zijn onderzoek toen Karel 'de Stoute' de 
tol nog weer eens opschortte. De rechtszaak herleefde echter telkens als gepro-
beerd werd hem opnieuw in te stellen. Beloften van vrijstelling van opeenvolgende 
vorsten, zoals uitgesproken bij hun 'blijde inkomste', werden achteraf door hen als 
tijdelijke en niet bindende concessies voorgesteld, want onder druk afgelegd. De 
Habsburgse aartshertog van Oostenrijk en keizer van het Duitse Rijk Maximiliaan I 
(1449-1519), die weduwnaar was van Maria de Rijke, de laatste hertogin van het 
Huis van Bourgondië, gaf ten slotte in 1486 opdracht de Hontetol weer actief te 
innen. Ditmaal kocht Antwerpen bij de keizer een vrijstelling voor zes jaar, on-
danks zijn claim van een oeroud privilege. Maximiliaans zoon, aartshertog Filips 
'de Schone' (1478-1506), die in 1494 het bestuur van de Habsburgs-
Bourgondische Nederlanden overnam en financieel orde op zaken moest stellen, 
wilde ook een strenger tolbeleid voeren. Door Engelse en Brabantse protesten 
werd hij weer gedwongen de Hontetol te schorsen.548 Voortzetting van de oude 
rechtszaak over de toelaatbaarheid van de tol was nu onvermijdelijk. Voordat deze 
van start kon gaan, nam Antwerpen voor de tweede maal het recht in eigen hand. 
In 1496 stuurde de stad een gewapende expeditie uit om de wacht op de Honte, die 
op dat moment was gepacht door Middelburg, uit te schakelen.549 Daarop diende 
Middelburg op zijn beurt een klacht in tegen Antwerpen. Het zou daarna nog acht 
jaar duren voordat de Grote Raad der Nederlanden in Mechelen een definitieve 
uitspraak zou doen. 

De claim van Zeeland, dat de Honte onder zijn rechtsmacht viel, was tot die tijd 
enkel bestreden door het graafschap Vlaanderen. In het Mechelse proces, waarin 

                                                                    
547 Bindoff, The Scheldt question, p. 44-46. 
548 Unger, De tol van Iersekeroord, nr. 20-32, p. 19-59. Bindoff, The Scheldt question, p. 52-58. 
549 De Antwerpse eenheid legde beslag op de wacht, mishandelde de tolgaarder en zijn personeel en 
voerde een zevental van hen in gevangenschap naar Mechelen. Bindoff, The Scheldt question, p. 58. 
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Vlaanderen geen rol speelde, betoogde Brabant de werkelijke rechthebber te zijn. 
Deze weinig overtuigende aanspraak hielp de Antwerpse en Brabantse zaak zeker 
niet vooruit. Ook het Antwerpse beroep op een aloude vrijheid van zijn scheep-
vaart op de Honte, daterend uit 1276, werd zeer kritisch bekeken. De tegenpartij 
voerde aan dat het daarbij ging om een overeenkomst tussen particulieren en de 
stad Antwerpen, die de graaf van Holland-Zeeland niet bond. Ook zou die lokale 
geleiden betreffen, van heel andere aard en waarde dan de grafelijke tol die in het 
geding was. Het feit dat Antwerpen nog in 1486 de Hontetol tijdelijk bij de keizer 
had afgekocht, deed de Antwerpse claim evenmin goed. Uiteindelijk kwam de Raad 
op 11 oktober 1504 tot een uitspraak. Hij oordeelde dat aartshertog Filips als graaf 
van Zeeland het volle recht had zijn tol van Geervliet en Iersekeroord in heel 
Zeeland op alle waterwegen en stromen, de Honte inbegrepen, te heffen en in te 
vorderen. De tol mocht worden geheven op alle schepen en vrachten, waar ze ook 
vandaan kwamen of heengingen, behoudens vrijstellingen. Ook mocht de graaf 
daartoe wachten inrichten, om de inning te vergemakkelijken. Impliciet werd 
hiermee ook de Zeeuwse soevereiniteit over de hele Honte bevestigd.550 De Staten 
van Brabant werden veroordeeld tot het betalen van alle sinds 1443 door de graaf 
van Holland-Zeeland gemiste tolgelden. Daarnaast moest Antwerpen een zware 
boete betalen voor zijn overval op het tolstation in 1496 en werden de schuldigen 
alsnog gerechtelijk aangepakt. De Raad had zich dus duidelijk uitgesproken over de 
toelaatbaarheid van de wacht op de Honte, maar was minder helder over de vraag 
of Antwerpen misschien tot de vrijgestelden behoorde. Het gevolg van de uitspraak 
was in elk geval dat Antwerpen zijn betreffende aanspraak, die toch al zwak was, 
moest opgeven.551 

3.27 Wedijver en samenhang tussen de Scheldehavens onder 
de Habsburgers, 1500 – 1568 

Antwerpen kwam de tussentijdse nederlaag gauw te boven. Tot in het derde kwart 
van de 16e eeuw zou het zelfs een 'gouden' bloeitijd beleven, daarbij geholpen door 
politiek en natuur. Een buitenkans deed zich voor toen Filips 'de Schone', na de 
dood in 1504 van zijn schoonmoeder Isabella van Castilië, naar Spanje moest rei-
zen om zijn rechten op de Castiliaanse troon te verzekeren. Filips had voor die 
onderneming veel steun en geldmiddelen nodig, die hij op alle mogelijke manieren 
verzamelde. Zo was hij gedwongen verschillende tollen in de Nederlanden te ver-
kopen of te verpanden. Antwerpen kreeg van hem in 1505 voor een flink bedrag de 
Hontetol in pand; deze werd tot het moment van terugbetaling opgeschort. Het 
                                                                    
550 Doeleman, "Zeggenschap op de Honte", p. 24-27. Dit artikel (p. 30-40) herleidde de Zeeuwse rechts-
macht over de Honte en Westerschelde tot een eerder Brabants 'stroomregaal' op de Honte en tot de 
omstandigheid dat de grens ten westen van Biervliet zou voortkomen uit de grens van het bisdom 
Doornik, die op de zuidoever van het zeegat lag. Ik heb hiervóór meer en deels andere redenen gegeven 
(zie paragraaf 1.3, 2.4, 2.7 en 3.2). 
551 Unger, De tol van Iersekeroord, nr. 38, p. 69-71. Bindoff, The Scheldt question, p. 58-61. Wijffels, "Flan-
ders and the Scheldt question: A mirror of the law of international relations and its actors", p. 214-232. 
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maakte Antwerpen extra aantrekkelijk voor de grote overzeese handelsvaart. Maar 
ook Middelburg en Bergen op Zoom gaven de vorst geld en kwamen in het voorlo-
pige bezit van de wacht bij Walcheren, respectievelijk Iersekeroord. Deze tollen 
bleven voortbestaan. Toen Karel (V, 1500-1558), zoon van Filips, in 1515 de rege-
ring overnam, herschikte hij de staatshuishouding. Middelburg verschafte de vorst 
het kapitaal om de tol op de Honte en die van Iersekeroord terug te kopen. Dat 
Engelse schepen werden uitgezonderd van de Zeeuwse tollen verzoende Antwer-
pen gedeeltelijk met die tegenslag.552 Karel, heer der Nederlanden en koning van 
Spanje, werd in 1519 ook nog als Karel V gekozen tot keizer van het Rooms-Duitse 
Rijk. In dat jaar stroomlijnde en verbeterde hij het verwarde samenstel van oude 
afspraken, regels en uitzonderingen inzake de tollen en geleiden, dat nu in één 
algemene beschikking werd gevat.553 

De voortgaande uitschuring door het getij en het geweld van verschillende storm-
vloeden gaven de Honte steeds bredere en diepere geulen, tot aan Antwerpen toe. 
Waren het aanvankelijk vooral de kleinere Venetiaanse galeien en Engelse kust-
vaarders die de hele weg naar Antwerpen aandurfden, nu maakten steeds grotere 
zeeschepen van verschillende naties de tocht naar het binnenland, zonder nog over 
te laden in de havens en op de redes aan de kust. Middelburg probeerde daarom 
vanaf 1521 zijn greep op de Scheldehandel te versterken door bij de landsheer te 
smeken om een hernieuwd stapelrecht voor wijn en verdere handelsgoederen uit 
het Westen. Andere steden boden tegenstand en Middelburg had te weinig invloed 
om het te kunnen doorzetten. Beter ging het met een voorstel om alle wijninvoer 
uit het Westen naar de Zeeuwse hoofdstad te leiden. In hun strijd om de handel in 
Franse wijnen lichtten de havens van de delta steeds meer de hand met de doua-
nevoorschriften. Middelburg bood aan die regels streng en eerlijk uit te voeren. 
Inderdaad kende Karel V de stad in 1524 het alleenrecht toe om langs Walcheren 
ingevoerde wijn te meten en in te klaren. In de praktijk betekende dit vaak dat de 
wijn, eenmaal uitgeladen, ter plaatse werd verkocht.554 

Het aanzien van de delta veranderde nogmaals ingrijpend toen de stormvloeden 
van 1530 en 1532 grote delen van noordoostelijk Zuid-Beveland wegvaagden. Het 
tolstation bij Iersekeroord moest daardoor worden opgegeven. Ook werd het ooste-
lijk deel van de Honte nog ruimer, wat de zeescheepvaart bevorderde maar het 
toezicht van de wacht bemoeilijkte. De centrale regering van Karel V stapte over het 

                                                                    
552 De Middelburgse (Zeeuwse) tol werd in 1506, waarschijnlijk op aandringen van Antwerpen, terug-
gekocht en verpacht aan een Florentijnse zakenman. Filips 'de Schone' stond de Engelsen in 1506 tol-
vrijdom en andere handelsvoordelen toe, in ruil voor diplomatieke steun in Spanje. Het betreffende 
verdrag, niet geratificeerd, werd na zijn vroege dood in de Nederlanden betwist. Een akkoord gesloten 
in Brugge in 1515 bevestigde de Engelse vrijstelling. Unger, De tol van Iersekeroord, nr. 39-42, p. 71-77. 
Bindoff, The Scheldt question, p. 64-69. 
553 Unger, De tol van Iersekeroord, nr. 47, p. 81-116. Bindoff, The Scheldt question, p. 68-71. Van Dam, 
"Ecological challenges, technological innovations", p. 504, sprak van een versterkte aandacht voor de 
financiering van de waterstaat onder het regime van de Habsburgers sinds 1477. 
554 Unger, Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd, dl. 3, nr. 486, 490, p. 
298, 303-304. Bindoff, The Scheldt question, p. 74-76. Wijffels, "Ius commune and international wine 
trade: A revision (Middelburg c. Antwerp, 1548-1559)", p. 289-317. 
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bezwaar van de oude gewestgrenzen heen en verplaatste in 1532 de wachten van 
Iersekeroord en van de Honte naar Antwerpen, het centrum met de grootste bedrij-
vigheid.555 De Antwerpse geldmarkt zou voortaan ook de aanzienlijke pachtsom 
voor de beide tollen moeten opbrengen. Middelburg protesteerde nog wel tegen het 
feit dat Zeeuwse tollen buiten het grondgebied van het graafschap werden gebracht, 
maar zonder succes.556 In de langdurige strijd om de Zeeuwse tol, verbonden met 
het stapelen of verbodemen, was het tijdelijk weer de verliezer. Het koesterde 
daarom zijn privilege inzake de wijnmeting en verdedigde dat desnoods gewapen-
derhand tegen pogingen van andere Scheldehavens om het te omzeilen. 

In 1546 voerde Karel een nieuwe regeling in, waarbij Middelburg en Zierikzee een 
beperkt stapelrecht kregen voor wijninvoer in Zeeland. Antwerpen en Bergen op 
Zoom kregen hetzelfde in Brabant.557 Middelburg legde zich daar niet bij neer. Op 
grond van zijn privilege uit 1524 bleef het van de schippers die wijn doorvoerden 
naar Antwerpen eisen dat ze hun waar eerst op de kade van Middelburg lieten 
meten. Antwerpen bracht het conflict daarop in 1548 voor de Grote Raad in Me-
chelen. Middelburg voerde daar als reden voor zijn vasthoudendheid ook aan, dat 
het grote kosten had voor het in stand houden van de Zeeuwse dijken en de vaar-
wegen naar Antwerpen. Na een rechtszaak van acht jaar kreeg eerst Antwerpen 
gelijk, maar in beroep won Middelburg in 1559 alsnog het geding. De Raad erkende 
weliswaar het stapelrecht voor wijn van Antwerpen, maar ook het recht van Mid-
delburg om de vaten eerst te meten.558 De Middelburgers dwongen van toen af hun 
controlerecht op schepen naar Antwerpen met een bewapend wachtschip in de 
Wielingen af. Schepen zonder wijn werden na de controle doorgelaten. Elk aange-
troffen vat wijn werd echter uitgeladen en voor meting naar Middelburg gebracht. 
Omdat het duur was de vaten weer terug te brengen, werden ze vaak ook ter plaat-
se verkocht, zodat Middelburg in de praktijk de enige wijnstapelplaats werd. Ant-
werpen probeerde daarna nog wel tot een nieuwe regeling te komen, maar zou er 
niet meer de tijd voor krijgen.559 

Vanaf het eind van de 15e eeuw verloor Brugge als handelscentrum in snel tempo 
aan belang, terwijl Antwerpen juist sterk opkwam. De teloorgang van de Brugse 
haven- en handelsfunctie werd veelal toegeschreven aan de verzanding van het Zwin 
en de concurrentie van vooral Antwerpen. Natuurlijke veranderingen en inpolderin-

                                                                    
555 De wacht op de Honte was mogelijk al eerder sluipenderwijs naar Antwerpen verplaatst. De 'alge-
mene ordonnantie' van 1519 bepaalde dat deze tol op de Honte moest worden voldaan, tenzij slechte 
weersomstandigheden dit onmogelijk maakten, in welk geval men ze in Antwerpen kon afhandelen. 
Bindoff, The Scheldt question, p. 70-72.  
556 Dergelijke constitutionele aspecten telden nog minder doordat Karel V zijn gebied in zijn Nederlan-
den verder kon uitbreiden en in 1548 door de 'Pragmatieke Sanctie' in één Bourgondische Kring van 
het Rooms-Duitse Rijk verenigen. 
557 '… dat zilieden de wynen, die zylieden zullen willen bringen te watere in onsen lande van Zeelant, 
gehouden werden te doen stapelen in de stede van Middelburg ende Zierxzee, ofte in d’eene van dien 
…'. Sneller, Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk, dl. 1, nr. 670, 672. Enthoven, 
Zeeland en de opkomst van de Republiek, p. 5-6. Bindoff, The Scheldt question, p. 78-79. 
558 Sneller, Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk, dl. 1, nr. 755. 
559 Bindoff, The Scheldt question, p. 79-81. 
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gen bemoeilijkten inderdaad de vaart op het Zwin.560 Er waren loodsdiensten, beba-
kening en verbeteringswerken nodig om de voorhavens bereikbaar te houden.561 
Doorslaggevend voor de achteruitgang van Brugge waren de slechte verstandhou-
ding van Vlaanderen met de landsheer en het starre vasthouden aan strenge han-
delsvoorschriften, waaronder stapeldwang.562 Antwerpen had inderdaad belangrijke 
troeven, maar zou zijn nieuw verworven leidende positie om verschillende redenen 
niet lang kunnen behouden. De stad glorieerde schijnbaar nog toen de Hanze in 1553 
haar regionale zetel van Brugge naar Antwerpen verplaatste en daar later een prach-
tig Hanzehuis optrok. Het handelsverbond was in de 16e eeuw echter al in verval. De 
Hanseaten werden in de Noordse handel steeds meer verdrongen door Hollanders 
en Zeeuwen, die naast de vrachtvaart en visserij ook zelf de handel opnamen en 
daarvoor hun eigen havens gebruikten. De rede van Walcheren en de Zeeuwse ha-
vens ontwikkelden een aanzienlijk eigen handelsvolume, vooral van massagoederen 
als vis, zout, wijn, granen en scheepsmaterialen. Daarnaast fungeerden ze nog als 
voorhaven van Antwerpen en Brugge. Ongeveer dubbel zoveel zeeschepen voeren 
op Zeeland, in vergelijking met die naar Antwerpen. Al voor de troebelen van het 
eind van de 16e eeuw domineerden Hollandse en Zeeuwse schepen de vaart op Ant-
werpen. Buitenlandse schepen maakten slechts ongeveer één derde uit, het Zuid-
Nederlandse aandeel was nog geringer. Antwerpen was gunstig gelegen nabij de 
belangrijkste productie- en consumptiecentra van de Nederlanden en had nauwe 
relaties met Spanje en Portugal. Het was nog de grootste en rijkste Scheldehaven, 
speciaal echter voor dure lakens en andere luxegoederen. Deze lading was kostbaar, 
winstgevend en bracht veel belastinggeld binnen, maar ze vroeg in verhouding tot 
het massagoed minder scheepsruim. Antwerpen was ook een centrum van textielnij-
verheid, de grootste marktplaats en het financiële centrum van de Nederlanden. Die 
positie was echter kwetsbaar, net als eerder die van Brugge. Vooral Noord-
Nederlanders en buitenlanders zorgden voor de aan- en afvoer; de Antwerpenaren 
speelden zelf geen belangrijke rol in de zeevaart. Het grote aantal eigen schepen van 

                                                                    
560 De suggestie van Rotsaert, L'Escaut depuis le traité de Munster (1648): Aperçu historique, p. 5-6, dat 
het de schuld van de Zeeuwen was, is ongeloofwaardig. Zeeland controleerde pas aan het eind van de 
16e eeuw een gebiedje in 'Staats-Vlaanderen'. Rotsaert: 'Les chroniques du temps ainsi que les délibéra-
tions des États de Flandre nous montrent comment la ville de Bruges tente à ce moment [14e-15e eeuw] 
de lutter contre l'envasement du Zwyn et comment elle attribue la perte de son accès à la mer, non à des 
accidents d'ordre naturel, mais à des manœuvres volontaires des Zélandais qui bouchent en amont du 
bras de mer tous les chenaux et cours d'eau, provoquant des colmatages imprudents et des atterisse-
ments désastreux pour l'aval, créent des polders, construisent des barrages et entravent ainsi le libre 
jeu des marées.' [De eigentijdse kronieken en de besprekingen in de Staten van Vlaanderen tonen ons 
hoe de stad Brugge toen (14e-15e eeuw) trachtte te strijden tegen de dichtslibbing van het Zwin en hoe 
zij het verlies van haar toegang tot de zee niet toeschreef aan natuurlijke verschijnselen, maar aan 
opzettelijke ingrepen van de Zeeuwen, die boven de zeearm alle geulen en waterlopen afsloten, waar-
mee ze onbezonnen verstoppingen en rampzalige aanslibbingen benedenstrooms veroorzaakten, en die 
polders en dammen aanlegden en zo de vrije beweging van de getijden verhinderden.] 
561 Coornaert, Knokke en het Zwin, p. 51-89. 
562 Parmantier, "Een maritiem-economische schets van de Deltahavens, 1400-1800", p. 15. 
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de Hollanders en Zeeuwen zou deze een beslissende voorsprong geven in de Tachtig-
jarige Oorlog die kort daarna uitbrak.563 

In de tweede helft van de 16e eeuw diende zich nog een nieuwe mededinger in de 
Scheldedelta aan. Nadat het Zwin steeds minder bruikbaar was geworden, had 
Gent een alternatief voor de Lieve gezocht. Rond 1550 kanaliseerde het met ver-
gunning van landsheer Karel V het riviertje dat van de stad tot nabij de Braakman 
voerde.564 De route naar zee via die zeearm was aanzienlijk korter dan die over de 
Schelde. In de dijk aan de Braakman werd een sluis ('sas') en overslagplaats ge-
bouwd, die Sas van Gent ging heten. Gent kreeg ook de zetel van de centrale admi-
raliteit van de Nederlanden, die tot dan in het Zeeuwse Veere gevestigd was ge-
weest.565 In 1562 slaagde Gent er verder in een vrijstelling te krijgen van de 
Zeeuwse tol voor al het inkomende eigen vervoer naar zijn Sassevaart. Omdat bui-
tenlandse goederen en de uitvoer wel tolplichtig waren, werd in Sas van Gent een 
wacht van de Zeeuwse tol ingericht. Antwerpen en Middelburg protesteerden hef-
tig tegen de begunstiging van Gent en de nieuwe verplaatsing van de tol. Gent zou 
niet lang ongestoord van zijn nieuwe verbinding kunnen profiteren. 

3.28 Overzicht en besluit (perioden 1 tot en met 5) 

***  Vlaamse leenhoogheid en Hollands-Vlaams bestuur, ca. 1100 – 1246  *** 

De gravenhuizen van Vlaanderen, Holland en Brabant probeerden tussen de 9e en 
11e eeuw gebied en macht te verwerven in het afgelegen, ontoegankelijke en nog 
weinig ontwikkelde zuiden van Frisia. De graven van Vlaanderen waren daarbij het 
meest succesvol. Ze kregen de hele zuidrand en begin 11e eeuw ook Zeeland Be-
westenschelde van de Rooms-Duitse koningen in leen. De Hollandse graven verlo-
ren een groot deel van het bezit en de invloed die ze aanvankelijk in het zuiden 
hadden, maar behielden het rijksleen Zeeland Beoostenschelde. Omstreeks 1100 
kregen ze daarbij Zeeland Bewestenschelde van de Vlaamse graven in achterleen. 
Dat laatste gebeurde rond 1076 na de machtsovername in Vlaanderen van 
Robrecht 'de Fries', ófwel rond 1128 bij het aantreden van Diederik 'van de Elzas'. 
De oorspronkelijke omstandigheden en voorwaarden zijn niet bekend. Wel is dui-
delijk dat de achterleenverhouding, de praktijk van het bestuur in Zeeland Be-
westenschelde en de Zeeuwse belasting van de scheepvaart op de tussenwateren 
al vrij snel spanningen veroorzaakten. 

Het leidde tot Vlaams ingrijpen in 1158 en een tweede inval in 1165. Graaf Floris III 
van Holland-Zeeland werd na buitenlandse bemiddeling gedwongen tot de vrede 

                                                                    
563 Enthoven, Zeeland en de opkomst van de Republiek, p. 12-16. Parmantier, "Een maritiem-
economische schets van de Deltahavens", p. 17-18. 
564 Nowé, "Het streven van Gent naar de zee (XIIIe-XIXe eeuw)", p. 3-15. Bindoff, The Scheldt question, p. 
73-74. 
565 Sicking, Zeemacht en onmacht: Maritieme politiek in de Nederlanden 1488-1558, p. 13. 
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van Brugge/Heidensee van 1167. Daarbij moest hij de leenhoogheid van de graaf 
van Vlaanderen over Zeeland Bewestenschelde erkennen en instemmen met diens 
medebestuursrechten. Vlaamse kooplieden op doorreis kregen tolvrijheid. Ook 
werden waarschijnlijk Hollandse en Zeeuwse dijkwerkers en specialisten ingezet bij 
waterbouwkundige werken in het Zwinbekken. In 1179 ontving Floris de tol van 
Geervliet, de belangrijkste tol tussen het Rijn-Maasbekken en de Schelde, officieel 
van de Rooms-Koning in leen. Een poging van Floris' opvolger Dirk VII om Zeeland 
Bewestenschelde als rijksleen in handen te krijgen, mislukte. Hij kon in 1195 wel 
met steun van de Rooms-Koning de Vlaamse tolvrijheid afschaffen. In de jaren 
1200-1202 voerde Dirk oorlog met een Brabants-Utrechts-Vlaams verbond over de 
macht in het Benedenmaasgebied. Het verliep voor hem rampzalig. Hij werd voor 
Holland leenplichtig aan de bisschop van Utrecht en de hertog van Brabant. 

Na Dirks dood in 1203 streden Lodewijk II van Loon, Dirks schoonzoon, en Willem, 
Dirks broer, om de opvolging. Lodewijk kreeg ten koste van grote toegevingen 
buitenlandse hulp, maar kon zich niet handhaven. Willem genoot meer steun in 
eigen land, maar moest zich neerleggen bij Vlaamse arbitrage. Met de vrede van 
Brugge van 1206 breidde de Vlaamse graaf zijn soevereiniteit uit over heel Zeeland 
tot aan de Maas. De bisschop van Utrecht en de hertog van Brabant werden beves-
tigd als leenheren van het Hollands gebied. Willem had nauwelijks nog formele 
macht maar kon op de lange termijn door behendig manoevreren zijn positie ver-
sterken. In 1213 steunde hij de Vlaamse erfdochter Johanna toen die haar vader, 
tegen de zin van de Franse koning, in het graafschap Vlaanderen wilde opvolgen. 
Dat verbond leverde hem geen verbetering van zijn rechten op, waarna Willem 
zich ten slotte tegen haar keerde. Op de rijksdag van 1220 kreeg hij gedaan dat 
Johanna, die de verplichte leenhulde aan de nieuwe Rooms-Koning had nagelaten, 
van al haar rijkslenen vervallen werd verklaard. Willem kreeg daarop van rijkswe-
ge Zeeland Bewestenschelde in leen. Johanna kon haar positie al na enkele maan-
den herstellen door beterschap te beloven. Ook Willems zoon Floris IV probeerde 
zich aan de Johanna's zeggenschap te ontworstelen, maar moest uiteindelijk haar 
leenhoogheid en medebestuursrechten in Zeeland Bewestenschelde erkennen. 

***  Rechtstreeks rijksleen van de graaf van Holland-Zeeland, 1246 – 1290  *** 

Willem II van Holland-Zeeland, zoon van Floris IV, zette de pogingen voort om de 
Vlaamse macht in Zeeland kwijt te raken. Hij kreeg kansen toen Johanna in 1244 
overleed en haar zuster Margaretha haar als gravin van Vlaanderen en Henegou-
wen opvolgde. De zonen van Margaretha uit haar twee huwelijken, de Avesnes en 
de Dampierres, streden daarna om de toekomstige opvolging. Een scheidsgerecht 
van de Franse koning wees Vlaanderen en Rijks-Vlaanderen aan de Dampierres 
toe. Margaretha volgde die uitspraak maar Willem verbond zich met de Avesnes, 
die de strijd niet opgaven. Hij kreeg daarbij uitzicht op de soevereiniteit in Zeeland 
Bewestenschelde. Willem bracht het op jeugdige leeftijd in 1247 tot Rooms-
Koning, maar kon bij gebrek aan middelen weinig uitrichten. Een Vlaamse strijd-
macht viel in 1248 Zeeland binnen en dwong hem de leenhoogheid van Margare-
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tha en de toekomstige rechten van haar zoon Willem 'van Dampierre' over Be-
westenschelde te erkennen. Willem II onttrok zich zoveel mogelijk aan deze over-
eenkomst maar moest na een nieuwe nederlaag in 1250 nogmaals bijna alle eisen 
van Margaretha inwilligen. Het conflict nam daarmee geen eind. Willem wilde als 
Rooms-Koning niet effectief leenhulde betuigen aan de gravin die voor Rijks-
Vlaanderen zijn leenvrouwe was. Deze wilde daarom de koning niet de vereiste eer 
bewijzen. Onderhandelingen leverden niets op. 

Bij de Rijksdag van Frankfort in 1252 stond Willem als Rooms-Koning sterk ge-
noeg om een juridische uitweg te forceren. Het hofgerecht stelde vast dat Margare-
tha schuldig verzuimd had de Rooms-Koning tijdig en behoorlijk leenhulde te be-
tuigen, en dat de koning dus vrij over haar lenen kon beschikken. Willem ontnam 
daarop Margaretha haar rijksgebieden en gaf het Land van Aalst, Overschelde, het 
Waasland en de Vier Ambachten aan Jan 'van Avesnes' in leen. Zeeland Bewesten-
schelde werd zonder verdere plichtplegingen zijn eigen domein en rechtstreeks 
rijksleen. De Avesnes slaagden er niet in de hun toegewezen landen werkelijk in te 
nemen, maar Willem had Zeeland Bewestenschelde vaster dan ooit in handen. Een 
Vlaamse inval in Zeeland in 1253 liep slecht af. Margaretha zocht ten slotte Franse 
hulp en betaalde daarvoor met toegevingen. Het leverde haar uiteindelijk alleen 
een wapenstilstand op. Voor de Franse koning was het een buitenkans om zijn 
invloed in het westen van het Duitse Rijk uit te breiden. 

Willem II sneuvelde in 1256, waarna zijn broer Floris als voogd optrad voor de nog 
erg jonge opvolger Floris V. Onder algemene druk en na bemiddeling door Frank-
rijk en Brabant sloot 'de Voogd' dat jaar vrede met Margaretha. Hij erkende haar 
leenhoogheid voor Zeeland Bewestenschelde en stemde in met huwelijken die het 
Hollandse gravenhuis aan de Dampierres moesten binden. Floris 'de Voogd' kreeg 
het 'Vlaamse' deel van de grafelijke macht in Zeeland Bewestenschelde, naast zijn 
neefje die het deel van zijn vader zou erven. Ook de Avesnes legden zich erbij neer 
dat ze alleen in Henegouwen zouden heersen. De opzet van 1256 werd verstoord 
doordat 'de Voogd' al in 1258 zonder nakomelingen stierf. Floris V erfde daardoor 
onbedoeld alle bestuurlijke en financiële rechten in Zeeland Bewestenschelde, 
onder Vlaamse soevereiniteit. De tijd van het 'gemeenschappelijk bezit' van die 
rechten was daarmee voorgoed voorbij. In 1260 verbond Margaretha zich met de 
zwakke Rooms-Koning Richard 'van Cornwall'. Deze was bereid de beslissing van 
zijn voorganger Willem II inzake Rijks-Vlaanderen in te trekken. In 1266 trouwde 
Floris V volgens afspraak met Beatrijs 'van Dampierre', dochter van Gwijde, be-
oogd opvolger van Margaretha in Vlaanderen. De Avesnes herwonnen invloed toen 
Floris volwassen was en zich bij hen aansloot om de interne problemen van Hol-
land-Zeeland aan te pakken. Toen ze te machtig werden, zette hij ze in 1277 weer 
het land uit. Het jaar daarop sloot Floris een verbond met Gwijde van Vlaanderen, 
die in 1271 al het bestuur in Rijks-Vlaanderen van Margaretha had overgenomen. 

Nadat Gwijde eind 1278 in heel Vlaanderen was opgevolgd, raakte hij in conflict met 
Rooms-Koning Rudolf van Habsburg, de krachtige opvolger van Richard. Ondanks 
herhaalde aanmaningen bracht Gwijde hem geen leenhulde. Jan II van Avesnes 



HOOFDSTUK 3 

280 

maakte daarvan gebruik door zich bij de koning aan te bevelen. Deze beleende hem 
in 1279 voorlopig met 'Rijks-Vlaanderen'. Zeeland Bewestenschelde beschouwde 
hij als rechtstreeks rijksleen van de graaf van Holland-Zeeland. Rudolf bevestigde 
ten slotte bij een hofgerecht in 1281 het besluit van Rooms-Koning Willem II van 
1252. 'Rijks-Vlaanderen' werd aan Jan II 'van Avesnes', inmiddels graaf Jan I van 
Henegouwen, toebedeeld. Bisschop Ingelram van Kamerijk moest zorgdragen voor 
de uitvoering van de gezagsoverdracht. Daarvan kwam niets terecht; ook vorsten 
van buurlanden die de koning te hulp riep, konden of wilden niets ondernemen. De 
zaak kwam in 1282 opnieuw voor een hofraad. Die bevestigde het besluit om Jan 
met 'Rijks-Vlaanderen' te belenen. Gwijde werd van al zijn lenen ontheven en in de 
rijksban gedaan. Toen hij bemiddeling zocht, bemoeiden vorsten uit de regio en de 
Franse koning zich ermee. Het bracht de zaak niet verder, maar zette de Rooms-
Koning buitenspel. Deze drong voorlopig niet meer aan. Floris V nam geen stelling 
in de kwestie en hield zich voorlopig aan zijn verdragen met Vlaanderen. Zolang hij 
geen mannelijke nakomeling had, probeerde hij de toekomst van zijn graafschap 
veilig te stellen door een huwelijk te voorzien van zijn jonge dochter met de Engelse 
kroonprins. Zeeland en de zuidkant van Holland zouden daarbij de bruidsschat zijn. 
Het pakte anders uit omdat Floris toch nog een zoon kreeg. De bruidsschat werd 
teruggebracht tot de helft, waarschijnlijk Zeeland Bewestenschelde. Toen de prins 
voortijdig stierf, was de gebiedsoverdracht van de baan. 

In de Limburgse opvolgingsoorlog die in 1283 begon, koos Floris V de Brabantse 
zijde. Hertog Jan I was daarvoor bereid afstand te doen van zijn vermeende rechten 
op de leenhoogheid over zuidelijk Zuid-Holland. Gwijde van Vlaanderen hielp zijn 
schoonzoon Reinoud I van Gelre, die eveneens aanspraak op Limburg maakte. Hij 
trachtte ook te bemiddelen. Toen Reinoud financieel uitgeput was, verkocht hij zijn 
claim aan graaf Hendrik VI van Luxemburg. De strijd eindigde in 1288 in Woeringen 
met een Brabantse overwinning, waarbij Hendrik VI omkwam. Gwijde beschermde 
Hendrik VII, opvolger in Luxemburg, tegen de hertog van Brabant en zorgde dat hij 
politiek kon overleven. De Luxemburger zou daarvoor later zijn erkentelijkheid 
tonen. Nog tijdens de oorlog wendde Floris zich van Gwijde af en waagde zijn kans 
om de Vlaamse aanspraken op zijn gebied voorgoed kwijt te raken. Hij vroeg in 
1287 het oordeel van het Duitse hofgerecht over het verdrag dat zijn oom Floris 'de 
Voogd' in 1256 gesloten had en waarmee Zeeland Bewestenschelde weer een ach-
terleen was geworden. Het gerecht sprak daarop uit dat een voogd nooit een ver-
drag mocht sluiten dat de rechten van zijn pupil verslechterde. Het verdrag van 
1256 werd ongeldig verklaard en Rooms-Koning Rudolf bevestigde dat Zeeland 
Bewestenschelde een rechtstreeks rijksleen van de graaf van Holland-Zeeland was. 
Het leidde opnieuw tot Vlaamse protesten en dreigementen, en tot bemoeienis van 
de Franse koning, maar die kwam niet verder dan een bestand. 

***  Buitenlandse ingrepen in Zeeland Bewestenschelde, 1290 – 1304  *** 

Ontevreden Zeeuwse edelen, wars van inmenging door Floris V in hun aangelegen-
heden, deden in 1290 een beroep op de Vlaamse graaf en zegden hem hun steun 
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toe. Gwijde legde de zaak voor aan het Vlaamse leenhof, dat Floris vervallen ver-
klaarde van zijn Zeeuwse leen. Bij de daaropvolgende strijd kreeg Floris steun van 
de Zeeuwse steden en een belangrijk deel van de plattelandsbevolking. Hertog Jan I 
van Brabant wierp zich op als bemiddelaar bij vredesbesprekingen in Biervliet. 
Ondanks een vrijgeleide van de Vlaamse Graaf, werd Floris gegijzeld en gedwongen 
in te stemmen met 'arbitrage' door Gwijde zelf, diens zoon en de hertog. Hun zeer 
partijdige uitspraak moest hij aanvaarden en bezegelen. Zeeland Bewestenschelde 
werd daarbij opnieuw een Vlaams achterleen. Koning Rudolf verklaarde de over-
eenkomst ongeldig, maar kon er weinig tegen doen. Floris maakte een begin met 
de uitvoering van het verdrag van Biervliet, maar kon korte tijd later zijn tegen-
standers in Zeeland een voor een uitschakelen en een groot deel van de zeggen-
schap terugwinnen. Na nieuwe strijd en Engelse bemiddeling sloten de partijen in 
1293 een bestand. 

Rooms-Koning Adolf van Nassau, opvolger van Rudolf, zette diens beleid inzake 
'Rijks-Vlaanderen' voort. Hij koos voor de graaf van Henegouwen, tegen die van 
Vlaanderen. De Franse koning bemoeide zich daarna steeds dwingerder met de 
kwestie. Door bemiddeling van Floris sloot koning Edward I van Engeland in 1294 
een verbond met de Rooms-Koning tegen Frankrijk. Adolf beloonde dat door de 
uitspraken van zijn voorganger over Zeeland Bewestenschelde en de ongeldigheid 
van het verdrag van Biervliet te bevestigen. Gwijde, in grote problemen bij zowel 
zijn Franse als zijn Duitse leenheer, zocht steun bij de Engelse koning. Eind 1294 
werd hij daarvoor met zijn zoons in Parijs gevangen gezet en pas het jaar daarop 
vrijgelaten. In het voorjaar van 1295 overviel een Zeeuws-Hollands legertje de 
Vlaamse Zwinhavens. Na een bestand van een paar maanden volgde een tegenaan-
val op Zuid-Beveland. De Vlaamse invasiemacht werd daarbij vernietigend versla-
gen. In de Vlaams-Henegouwse strijd om 'Rijks-Vlaanderen' stemden beide partij-
en, met voorbijgaan aan de Rooms-Koning, in met arbitrage. De enigszins partijdi-
ge scheidslieden besloten in mei 1295 tot een bevestiging van de uitspraak uit 
1246, dat 'Rijks-Vlaanderen' aan de Vlaamse graaf toekwam. De kwestie Zeeland 
Bewestenschelde bleef erbuiten. Jan van Henegouwen legde zich er niet bij neer. 

Teleurgesteld in het Engelse kamp en wellicht gelokt door het geld van de Fransen 
wisselde Floris in januari 1296 van partij. Het front tegen Frankrijk werd er aan-
zienlijk door verzwakt. De Engelse koning, de hertog van Brabant, de graaf van 
Vlaanderen en binnenlandse vijanden beraamden daarna een plan om Floris te 
ontvoeren. Dat eindigde in zijn onvoorziene dood. Er volgde een periode van ver-
warring waarin Floris' nog zeer jonge zoon Jan I, die in Engeland werd opgevoed, 
werd uitgeroepen tot graaf van Holland-Zeeland. Hij mocht van koning Edward 
niet terugkeren zonder waarborgen voor een Engelsgezind bestuur. Jan van Hene-
gouwen, oom van de nieuwe graaf, wierp zich op als regent. Gwijde werd door 
koning Filips IV van Frankrijk steeds meer in zijn bewegingsvrijheid beperkt. Hij 
benoemde uit voorzorg zijn zoon Gwijde 'van Namen' als zijn gemachtigde in 
Zeeland Bewestenschelde. In de zomer van 1296 viel deze met Vlamingen en 
Zeeuwse ballingen het verweesde Zeeland binnen. Wolfert van Borsele, een voor-
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malige balling die zich met Floris had verzoend, speelde een onduidelijke rol bij het 
afwenden van die aanval. Mogelijk sloot hij een overeenkomst met Vlaanderen 
over Engelse bemiddeling of arbitrage in de Zeeuwse kwestie. In januari 1297 
trouwde de jonge Jan van Holland-Zeeland met zijn Engelse prinses. Hij keerde met 
een groep Engelse raadgevers naar zijn vaderland terug en werd er zonder pro-
blemen ingehaald. In dezelfde tijd brak Gwijde formeel met de Franse koning en 
sloot zich bij het Engels-Duitse kamp aan. Koning Edward droeg zijn gezanten op 
de conflicten tussen zijn bondgenoten op te lossen, door bemiddeling of door zijn 
arbitrage aan te bieden. Gwijde vroeg hem ook om een regeling voor de kwestie 
Zeeland Bewestenschelde. De Fransgezinde Jan van Henegouwen moest uit Hol-
land-Zeeland vertrekken en Wolfert van Borsele kon zich na enkele maanden van 
het regentschap meester maken. De Henegouwer verbond zich daarop in mei 1297 
nog vaster met Frankrijk. 

Ondanks wat Engelse steun werd de Vlaamse graaf in de loop van 1297 door Filips 
IV verslagen en verloor hij een groot deel van zijn grondgebied. De paus bewerkte 
daarna een algemene wapenstilstand. Van bemiddeling door Edward kwam niet 
veel terecht. Holland-Zeeland onder Van Borsele nam afstand van Vlaanderen en 
de Engelsen. Het zocht weer toenadering tot Filips IV, zonder dat dit tot een defini-
tief verbond leidde. Rooms-Koning Albrecht, die Adolf opvolgde, nam Gwijde in 
genade aan als zijn vazal, maar sprak zich niet uit over Rijks-Vlaanderen. De 
Vlaamse graaf, bejaard, zonder steun van betekenis in het buitenland en vrezend 
voor een Frans-Hollandse alliantie, zette begin 1299 een stap naar vrede met zijn 
noorderburen. Hij en zijn zonen sloten in maart een vriendschapsverdrag met 
vertegenwoordigers van graaf Jan. In ruil voor een verbond tegen Frankrijk zagen 
ze af van hun eis van leenhulde voor Jan en zijn nakomelingen. De toegeving was 
nadrukkelijk beperkt tot Jan zelf en zijn directe wettelijke nazaten. Ze was voor 
hem een riskante en onnodige erkenning van het uiteindelijke recht van de Vlaam-
se graven op de leenhoogheid. Het financieel gewin van regent Van Borsele zal er 
niet vreemd aan zijn geweest. Tegelijk probeerde Gwijde nog de strijd met Hene-
gouwen om 'Rijks-Vlaanderen' op te lossen. In maart/april 1299 bevestigden een 
Duits hofgerecht en Rooms-Koning Albrecht de arbitrage uit 1295, waarbij, net als 
bij het eerste scheidsgerecht van 1246, 'Rijks-Vlaanderen' aan de graaf van Vlaan-
deren was toegewezen. Gwijde kreeg nauwelijks gelegenheid voordeel te trekken 
uit deze diplomatieke en juridische successen. Engeland en het Duitse Rijk sloten 
vrede met Frankrijk, zonder Vlaanderen daarbij te betrekken. Van Borsele kwam 
om bij een oproer, waarna Jan van Henegouwen als regent van Jan van Holland kon 
terugkeren. Die voer daarop weer een Franse koers en maakte het verdrag met 
Vlaanderen ongedaan. Gwijde vatte het op als ontrouw en droeg begin november 
1299 zijn vermeende bestuurs- en hoogheidsrechten in Zeeland Bewestenschelde 
over aan zijn oudste zoon Robrecht. Uit Vlaams zicht onthief hij daarmee Jan van 
Holland uit al zijn rechten op dat gebied. Een week later overleed de graaf van 
Holland, zonder nakomelingen; ook dat beëindigde het Vlaams-Hollandse verdrag 
van maart 1299. 
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Jan van Henegouwen was naaste erfgenaam van het Hollandse Huis. Hij kon zich 
zonder veel problemen in de steden van Holland en Zeeland als nieuwe graaf Jan II 
laten huldigen. Voor Gwijde van Vlaanderen was en bleef zijn zoon Robrecht graaf 
van Zeeland Bewestenschelde. Op de rest van Zeeland en op Holland en Friesland 
liet hij zelf erfrechten gelden. Rooms-Koning Albrecht erkende in maart 1300 
Robrechts rechten in Zeeland Bewestenschelde. De rest van Holland-Zeeland be-
schouwde hij als vervallen aan de Duitse Kroon, waardoor hij er persoonlijk over 
zou kunnen beschikken. Hij riep Jan op zich in mei voor de rijksdag te komen ver-
antwoorden. De militaire ontwikkelingen maakten dat onmogelijk. Een Frans leger 
bezette begin 1300 de laatste vrije delen van Vlaanderen, ook van 'Rijks-
Vlaanderen', en nam Gwijde en Robrecht gevangen. Zeeland Bewestenschelde, dat 
in handen was van Jan II, liet hij ongemoeid. Een groep Zeeuwse ballingen op drift 
viel in het voorjaar Zeeland binnen. Filips IV greep daarna, met voorbijgaan aan 
Albrecht, in de Zeeuwse kwestie in en legde de vrede op. De Zeeuwse rebellen 
richtten zich daarop tot de Rooms-Koning. De zaak van Jan op de rijksdag werd 
uitgesteld naar een zitting van het hofgerecht in juli. Jan stuurde alleen procureurs. 
Ze lichtten zijn standpunt toe en vroegen een zitting dichter bij Holland. Zijn ver-
weer en verzoek werden verworpen. Het hof deed Jan in de rijksban en verklaarde 
zijn rijksleen vervallen aan de koning. De graaf ging in beroep bij de paus, een las-
tige tegenstander van de Rooms-Koning. Albrecht probeerde daarna steun te ver-
werven in Holland-Zeeland en bij zijn vazallen, maar dat leverde hem weinig op. 
Hij stelde ook de Franse koning, bondgenoot van Jan, voor om Jan te verdrijven en 
eigen familieleden met Holland-Zeeland te belenen. Filips, die nog bezig was zijn 
bestuur in Vlaanderen te vestigen, ging hier niet op in.  

Jan had het politieke getij mee en slaagde erin met een aantal buurlanden vriend-
schapsverdragen te sluiten. De Rooms-Koning moest daarom afzien van een veld-
tocht en stemde in met onderhandelingen in Nijmegen. Waarschijnlijk hebben Jan 
en zijn bondgenoten daar aangestuurd op een scheidsgerecht over de voorwaar-
den van een vrede. De uitkomst daarvan zou, naast de erkenning van Jans graaf-
schap en wederzijdse financiële regelingen, een huwelijk van Jans oudste zoon met 
een dochter van de koning moeten zijn. Albrecht heeft er niet mee ingestemd. Mo-
gelijk heeft hij wel bemiddeling of een evenwichtiger vorm van arbitrage gezocht. 
Aannemelijk is dat ze een bestand overeenkwamen, waarna Jan orde op zaken 
stelde in Zeeland. In het Nederrijngebied sloten eind 1300 de keurvorsten en de 
hertog van Brabant zich aaneen tegen Rooms-Koning Albrecht. Ook Jan II maakte 
deel uit van het verbond, maar hij nam geen deel aan de oorlog die volgde. Stap 
voor stap en ondanks een wapenstilstand opgelegd door de paus, behaalde Al-
brecht tegen het einde van 1302 de militaire overwinning. De graaf van Holland-
Zeeland verloor steeds meer steun en werd kwetsbaar voor een inval van de 
Rooms-Koning. Pauselijke en Franse bescherming en bemiddeling, en prioriteiten 
elders in het Rijk, maakten dat Albrecht niet doorzette tegen Holland-Zeeland. 

Na een oproer in Vlaanderen en een gewonnen veldslag tegen de Fransen in 1302, 
keerden Jan en Gwijde 'van Namen', zonen van de graaf van Vlaanderen zich tegen 
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Jan II. In april/mei 1303 veroverden ze Zeeland Bewestenschelde. Waarschijnlijk 
had Robrecht voor hij gevangengenomen werd zijn vermeende rechten op dat 
gebied aan zijn broer Gwijde 'van Namen' overgedragen. Deze noemde zich in elk 
geval van toen af graaf van Zeeland. In de hoop op beloning door de Rooms-Koning 
trokken de Vlamingen nog verder noordwaarts. Omdat ze Zierikzee niet konden 
innemen, voeren ze naar de Maasmond, waar ze op een Hollands leger stuitten. In 
juli 1303 kwamen de partijen in Schiedam een wapenstilstand overeen. Jan II, oud 
en ziek, liet de verdere strijd over aan zijn jonge zoon Willem 'van Avesnes'. Toen 
de gevechten begin 1304 hernomen werden, kon een Vlaamse en Brabantse le-
germacht vrij gemakkelijk grote delen van Holland en Utrecht bezetten. Pas na 
enkele weken verdreven Hollandse milities de invallers. Korte tijd later keerde een 
vloot met verse Vlaamse troepen terug om alsnog Zierikzee in te nemen. Ze werd 
in augustus 1304 bij Schouwen verslagen door een samengevoegde Frans-
Hollandse vloot onder bevel van Reinier Grimaldi. Hetzelfde jaar stierf Jan II. Zijn 
zoon Willem (III) volgde hem op als graaf van Holland-Zeeland. 

***  Bemiddelingsconferenties en scheidsgerechten over de leenhoogheid,  
1304 – 1329  *** 

In 1304 en 1305 stortte de Vlaamse verdediging tegen Frankrijk opnieuw in. Gwij-
de van Vlaanderen stierf in gevangenschap. Zijn zoon Robrecht III werd met het 
verdrag van Athis-sur-Orge gedwongen tot zware toegevingen, maar behield zijn 
graafschap. Rooms-Koning Albrecht beleende hem intussen met Rijks-Vlaanderen. 
Overschelde en het Waasland werden de facto beschouwd als deel van het Franse 
Rijk. Met Willem III sloot Robrecht een bestand, dat jarenlang werd verlengd. In 
1306 kwamen zij, en hertog Jan II van Brabant, in Roeulx overeen al hun geschil-
punten aan een scheidsgerecht voor te leggen. Het geschil met Brabant over de 
zuidrand van Holland werd op 10 april 1307 in Bergen in het voordeel van de Hol-
landse graaf geregeld. Tegelijk sloot Willem vrede met Jan van Namen, die hij er-
kende als zijn leenman. De arbitrage bracht geen oplossing in de kwestie van de 
leenhoogheid over Zeeland Bewestenschelde. 

Naast de vredesverdragen sloten Willem, de bisschop van Utrecht, de hertog van 
Brabant en de graaf van Namen in Bergen een defensief samenwerkingsverdrag, 
het Neder-Lotharings verbond. Op 11 mei 1308 werd dit in Nijvel nog uitgebreid 
met Gulik, Loon en Luxemburg. De verdragspartners steunden Willems aanspra-
ken op zijn rijkslenen, met een voorbehoud voor 'Rijks-Vlaanderen' en Zeeland 
Bewestenschelde. Toen de graaf van Luxemburg in 1308/1309 als Hendrik VII 
Rooms-Koning werd, zorgde hij eerst voor een verlenging van het bestand tussen 
Robrecht III en Willem III. Aansluitend bevestigde hij de uitspraak van Albrechts 
hofgerecht van 1299 en beleende Robrecht met Rijks-Vlaanderen, Zeeland Be-
westenschelde inbegrepen. Hendrik beloonde daarmee de Vlaamse graaf voor de 
steun van diens vader Gwijde tijdens de Limburgse opvolgingsoorlog. Zijn verhou-
ding met Willem werd daardoor ernstig verstoord. Hendrik drong er begin 1310 
bij Robrecht op aan zijn geschillen met Holland-Henegouwen aan hem als scheids-
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rechter over te laten. Deze stemde toe, maar Willem niet. De Franse koning pro-
beerde het bestand verder te verlengen, maar dat lukte niet. 

Vlaanderen, dat steeds meer in de Franse greep kwam, zocht een uitweg in militai-
re acties tegen Holland-Zeeland en Henegouwen. In juli 1310 kon een veldslag bij 
Trimpont tussen een Vlaams en een Henegouws leger op het laatste moment wor-
den voorkomen. Bemiddelaars te velde overtuigden Willem ervan dat hij zich beter 
neerlegde bij een scheidsgerecht. Dat vond in de weken daarna in Doornik plaats. 
Robrecht 'Junior', zoon van graaf Robrecht, en Jan 'van Beaumont', broer van graaf 
Willem, werden aangewezen als scheidslieden, en Jan van Namen, broer van 
Robrecht en bondgenoot van Willem, als overman. De scheidslieden kwamen niet 
tot een gezamenlijk besluit. 'Junior' volgde bijna helemaal de lijn van zijn vader. 
Beaumont stelde een tussenoplossing voor waarbij ieder kreeg of kocht wat hij op 
dat moment had. De overman Jan van Namen had wellicht een compromis kunnen 
vinden op basis van Beaumonts voorstel, met afgezwakte financiële eisen, maar 
sloot zich vrijwel geheel bij 'Junior' aan. Hij oordeelde dat 'Rijks-Vlaanderen' aan 
Robrecht toekwam. Willem zou Zeeland Bewestenschelde als achterleen kunnen 
behouden, als hij daarvoor aan Robrecht leenhulde betuigde en Gwijde 'van Na-
men' schadeloos stelde voor het verlies van dat gebied. Willem betwistte de uit-
spraak op formele gronden en kon zich heelhuids uit Doornik terugtrekken. Hij 
deed een beroep op de Franse koning om te bemiddelen. 

Filips IV kondigde een nieuwe wapenstilstand af en riep de partijen in juni 1311 
voor een conferentie naar Pontoise bij Parijs. Op deze bijeenkomst lichtte Willem 
zijn bezwaren tegen het scheidsgerecht van Doornik, deels onbeduidend en deels 
steekhoudend, toe. Bij een vervolgbijeenkomst in september 1311 in Doornik liet 
de Franse koning voorstellen dat hij als scheidsrechter zou optreden. Willem 
stemde daarmee in, maar Robrecht vond het een zaak van de Rooms-Koning. Na 
heftige Vlaamse protesten, mede over het verdrag van Athis-sur-Orge, verhoogde 
Philips de druk op Vlaanderen op alle fronten. Robrecht werd bij het Franse Par-
lement aangeklaagd. Toen hij bij een derde bijeenkomst in oktober 1311 in Door-
nik niet verscheen, werd zijn zaak voor het Cour des pairs gebracht, met de bedoe-
ling zijn graafschap af te nemen. Onder grote politieke en militaire druk moest 
Robrecht ten slotte toegeven. In juli 1312 sloot hij in Pontoise een nieuwe verne-
derende vrede met de koning. Hij stemde er toen ook mee in dat Filips als scheids-
rechter een uitspraak zou doen in al zijn geschillen met graaf Willem. Gwijde 'van 
Namen', vermeend graaf van Zeeland, was intussen in 1311 in Italië zonder nako-
melingen gestorven. 

Filips had beslissende invloed op de Zeeuwse kwestie gekregen, maar door de 
onzekere toestand in binnen- en buitenland liet hij de arbitrage voorlopig rusten. 
In 1314 verslechterde de situatie van Robrecht verder toen hij na onlusten op-
nieuw een onvoordelig verdrag met de Franse koning moest sluiten. Willem kon 
zijn positie juist verbeteren door na de dood van Rooms-Koning Hendrik VII goede 
betrekkingen aan te knopen met kandidaat-opvolger Lodewijk 'de Beier'. Hij ver-
nieuwde en versterkte ook zijn verbond met koning Filips. Die beloofde hem in 
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oktober 1314 dat hij nooit leenhulde zou vragen voor Zeeland Bewestenschelde 
wanneer Vlaanderen hem op een of andere manier zou toevallen. Toen Lodewijk IV 
'de Beier' in december Rooms-Koning gekroond werd, beleende hij Willem niet 
alleen met Holland, Zeeland en Friesland maar met heel Rijks-Vlaanderen. Koning 
Lodewijk X, opvolger van Filips IV, nam Robrecht, die zich bleef verzetten, in juni 
1315 zijn graafschap af. De veldtocht van die zomer, om Vlaanderen voorgoed te 
onderwerpen, liep vast in de modder. Lodewijk zegde Willem, net als zijn voorgan-
ger, toe dat hij geen aanspraak zou maken op Zeeland Bewestenschelde. Een nieu-
we wapenstilstand volgde. Na Lodewijks dood dwong diens opvolger Filips 'de 
Lange' de Vlaamse graaf in 1316 in Parijs tot een volgend knevelverdrag. Daarin 
werd opgenomen dat Filips de beoogde arbitrage tussen Willem en Robrecht op 
zich zou nemen. Door een oproer in Frankrijk en Vlaanderen kwam er van de uit-
voering van het verdrag en van het scheidsgerecht niets terecht. De paus en andere 
vorsten deden vergeefse pogingen om te bemiddelen. Nadat Robrecht in 1319 een 
laatste mislukte veldtocht had ondernomen, werd hij opnieuw gedwongen een 
door Filips opgelegde vrede te bezegelen. Lodewijk II van Nevers, kleinzoon van 
Robrecht en in Parijs opgevoed als trouw vazal van de Franse koning, werd aan-
gewezen als enige opvolger van Robrecht. 

In 1322 stierven zowel Filips 'de Lange' als Robrecht III en diens oudste zoon Lo-
dewijk I van Nevers. Lodewijk II van Nevers, getrouwd met een dochter van Filips, 
volgde in Vlaanderen als Lodewijk I op. Begin 1323 bracht de nieuwe graaf van 
Vlaanderen leenhulde aan Karel IV, de nieuwe koning van Frankrijk. Hij bevestigde 
de verdragen waartegen zijn grootvader Robrecht zich steeds had verzet, met in-
begrip van de arbitrage over Rijks-Vlaanderen door de Franse koning. Op 6 maart 
1323 sloten Lodewijk en Willem, beiden bondgenoot van Karel IV, in Parijs vrede 
en regelden ze al hun geschillen. Lodewijk deed volledig afstand van al zijn aan-
spraken op Zeeland Bewestenschelde en andere gebieden die Willem in bezit had. 
Willem zag voorgoed af van 'Rijks-Vlaanderen'. Ze beloofden dit ook in goede orde 
naar rijksrecht bij Rooms-Koning Lodewijk 'de Beier' te zullen regelen. Voor scha-
devergoeding aan ballingen kreeg Lodewijk dertigduizend pond, die misschien ook 
als afkoopsom gezien kan worden. De Rooms-Koning bevestigde in 1324 de vrede 
en de regeling. De onduidelijkheid over de status van Overschelde en het Waasland 
bleef stilzwijgend voortbestaan. Enkele jaren later moest Jan van Namen, die zich 
beschouwde als erfgenaam van Gwijde 'van Namen', nog tevreden gesteld worden. 
In 1327 kocht Willem voor ieders rust Jans vermeende rechten op Zeeland Be-
westenschelde en andere claims voor een klein bedrag af. Het gebied behoorde 
daarna onbestreden tot het bezit van de graven van Holland-Zeeland. 

***  Vlaamse en Hollandse rechten op Zeeland Bewestenschelde  *** 

Rooms-Koning Hendrik II beleende de Vlaamse graven in 1012, waarschijnlijk 
onder militaire druk, met het hoogheidsrecht en alle bestuursrechten in Zeeland 
Bewestenschelde. Om onbekende redenen gaven die het gebied eind 11e of begin 
12e eeuw aan de graven van Holland in achterleen. Mogelijk hebben daarbij verlo-



STRIJD OM ZEELAND BEWESTENSCHELDE, 1100-1329-1568 

287 

ren bezittingen van de Gerulfingen in de zuidrand van Frisia een rol gespeeld. Ten 
minste vanaf 1167 oefenden de Vlaamse graven, naast de Hollandse, in Bewesten-
schelde bestuursrechten uit. Hun medebestuursrechten waren uitzonderlijk uitge-
breid, en hun aandeel in de opbrengsten van het gebied aanzienlijk. Ze gaven aan-
leiding tot veel strijd tussen beide gravenhuizen. Onder Rooms-Koning Willem 
werd de Vlaamse gravin in 1252 met inachtneming van de goede procesvormen 
van al haar rechten op Zeeland Bewestenschelde vervallen verklaard. De koning 
kreeg het als graaf van Holland rechtstreeks in leen. De Vlaamse graven erkenden 
die uitspraak niet, terwijl Willems opvolger in Holland ze aanvankelijk niet af-
dwong. Het Vlaamse deel van de bestuursrechten kwam door het verdrag van 
1256 langs een omweg twee jaar later toch aan de graven van Holland. Daarmee 
eindigde de periode van gemeenschappelijk bestuur, maar bleef er onduidelijkheid 
over de soevereiniteit, ook omdat nieuwe Rooms-Koningen de beslissing van 1252 
terugdraaiden. Rooms-Koning Rudolf schiep in 1287 duidelijkheid door de Hol-
landse soevereiniteit over Zeeland Bewestenschelde te bevestigen. Weer konden 
de Hollandse graven het besluit niet afdwingen. De Vlaamse graven erkenden het 
niet en werden daarin gesteund door de Rooms-Koningen Albrecht en Hendrik VII. 
De kwestie werd pas opgelost door het Vlaams-Hollandse verdrag van 1323 waar-
bij de Vlaamse graven voor het eerst en voorgoed afstand deden van al hun ver-
meende rechten op Zeeland Bewestenschelde. Die uitkomst vond de instemming 
Rooms-Koning Lodewijk 'de Beier' en van de Franse koning. 

Een gegrond oordeel over de rechtmatigheid van de Vlaamse en de Hollandse aan-
spraken op de soevereiniteit en het bestuur over Zeeland Bewestenschelde is 
moeilijk te geven. De Rooms-Koningen en hun hofgerecht, die daarover formeel het 
zeggen hadden, wezen het gebied afwisselend aan de Vlaamse graven (in 1012, 
1220, 1260, 1300 en 1309) en de Hollandse graven (in 1220, 1252, 1287, 1294, 
1314 en 1324) toe. Viermaal gaf de koning het aan de Hollandse graaf omdat de 
Vlaamse graaf hem geen leenhulde kon of wilde geven. Tweemaal kreeg de Vlaam-
se graaf het terug nadat hij die hulde alsnog betuigde. Eenmaal gaf de eigenmachti-
ge opvolging door Jan II in Holland-Zeeland aanleiding tot belening aan de Vlaamse 
graaf. In twee andere gevallen was waarschijnlijk de persoonlijke erkentelijkheid 
van de koning tegenover de Vlaamse, respectievelijk de Hollandse graaf de reden 
van zijn keuze. De laatste maal in 1324 bevestigde de koning slechts het akkoord 
dat de beide graven zelf erover gesloten hadden. Voor de Rooms-Koningen was de 
eigendom van het leen Zeeland Bewestenschelde geen absoluut recht van de erf-
genaam van de vorige leenman. De opvolger moest de goedkeuring van de koning 
krijgen en hij of zij diende zich strikt te houden aan de eisen van leenhulde. Werd 
daaraan niet voldaan, dan kon na enkele formaliteiten een andere geïnteresseerde 
partij ermee worden beleend. Argumenten van langdurig bezit door de voorvade-
ren, die de rivaliserende graven geregeld aanvoerden, speelden voor de koning 
geen doorslaggevende rol. De graven van Holland-Zeeland beriepen zich overigens 
zover bekend nooit op een oeroud recht dat zij zouden hebben als oorspronkelijke 
heersers over zuidelijk Frisia. Daarover was de overlevering waarschijnlijk al te 
vaag, terwijl het ook de bisschoppen van Utrecht op gedachten kon brengen. 



HOOFDSTUK 3 

288 

Zoals de Rooms-Koningen op rijksniveau, zagen de Vlaamse graven de achterbele-
ning van Zeeland Bewestenschelde niet als een vaststaand recht. Weigering van 
leenhulde, andere vormen van 'ontrouw' of een niet erkende opvolging waren 
aanleiding om de belening te beëindigen en het gebied terug te vorderen. Een be-
langrijke reden voor de Vlaamse graven om vast te houden aan hun aanspraak op 
de soevereiniteit, ook wanneer ze afzagen van alle invloed en de leenhulde, was de 
mogelijkheid het gebied ooit nog eens te kunnen opeisen. Dat gebeurde bijvoor-
beeld als er voor het gebied geen rechtstreekse wettige en mannelijke erfgenaam 
was. De Hollandse graaf vergrootte zijn persoonlijk bezit in Zeeland door adelijke 
goederen en ambachtsheerlijkheden zonder directe mannelijke erfgenaam terug in 
te nemen als grafelijk domein. Het leidde tot verzet van Zeeuwse families, die soms 
samenspanden met de Vlaamse graaf; uiteindelijk volgde meestal verbeurdverkla-
ring. De Franse koningen onderhielden evenzo een uitgebreid net van aanspraken 
in binnen- en buitenland, waardoor ze op den duur hun koninklijk domein aan-
zienlijk konden uitbreiden. De gekozen Rooms-Koningen hadden die mogelijkheid 
niet, omdat ze volgens het rijksrecht teruggevallen rijkslenen moesten herbelenen. 
Vanwege hun ongewisse opvolging hadden ze er ook niet veel belang bij. Het verg-
roten van het eigen binnenlands domein van de belangrijkste vorsten van het Duit-
se Rijk, ging gepaard met een toenemend onafhankelijke opstelling tegenover de 
Rooms-Koning. Diens macht verging langzaam, tot er weinig meer dan een symbo-
lische eenheid overbleef. De 'ontvoogding' van Zeeland Bewestenschelde (de 
'emancipatie' uit de leenhoogheid van zowel de Vlaamse graaf als de Rooms-
Koning) paste in de ontakeling van het Duitse leenstelsel. 

De graven van Vlaanderen konden enkele malen steunen op een deel van de 
Zeeuwse edelen en ambachtsheren, die soms als ballingen in Vlaanderen hun toe-
vlucht vonden. Die Zeeuwse steun hing vooral samen met familiebelangen. De be-
trokkenen speculeerden erop dat de Vlaamse graaf hun, meer dan die van Holland-
Zeeland, vrijheid zou laten hun eigen zaken te regelen. De Zeeuwe steden, met 
name Middelburg en Zierikzee, bleven steeds op de hand van de graven van Hol-
land-Zeeland. De toestand van het werkelijke bezit van Zeeland Bewestenschelde 
onderging, ondanks de juridische verwikkelingen en enkele korte perioden van 
gewapende strijd, niet veel veranderingen. Verreweg het grootste deel van de hier 
onderzochte tijd bestuurden de graven van Holland-Zeeland of hun voogden het 
gewest. Van 1167 tot 1252, mogelijk al daarvoor, deelden de graven van Vlaande-
ren er, althans officieel, in de bestuursrechten en de inkomsten. De graven van 
Holland-Zeeland werkten daar meestal slechts halfhartig aan mee. Ook in 1290, na 
het eerste verdrag van Biervliet, had de Vlaamse graaf er korte tijd enige invloed. 
Daarna bezette Vlaanderen nog van 1303 tot 1304 Zeeland Bewestenschelde en 
andere delen van het Noorden, voor het zich voorgoed moest terugtrekken. Enkele 
malen benoemde de Vlaamse graaf een eigen bestuurder voor Zeeland Bewesten-
schelde. In 1296 was dat Gwijde 'van Namen' als gemachtigde, in 1299 Robrecht 
van Vlaanderen als soeverein en graaf. In 1303, mogelijk al in 1300, trad Gwijde 
'van Namen' er weer op, als heer of graaf onder Robrecht als leenheer. Hij heeft 
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alleen van mei 1303 tot augustus 1304 enige werkelijke macht uitgeoefend in 
Zeeland Bewestenschelde. 

De titel 'graaf van Zeeland' kwam in oorkonden van vóór 1291 slechts incidenteel 
voor.566 De graaf zelf en zijn relaties hielden het gewoonlijk op 'graaf van Holland'. 
De benaming van het oude kerngewest werd gebruikt voor het geheel, ook als het 
(mede) Zeeland Beoosten- en/of Bewestenschelde betrof. Zeeland is nooit een 
apart graafschap geweest. Meervoudige titels, als 'hertog van Lotharingen, van 
Brabant en van Limburg' hadden vaak een politieke signaalfunctie. Vanaf 1291 
begon Floris V zich, zij het niet consequent, 'graaf van Holland, van Zeeland en heer 
van Friesland' te noemen. Anderen namen enkele jaren later deze betiteling over, 
eerst spaarzaam en evenmin consequent. Degenen die de Hollandse graaf niet in 
Zeeland Bewestenschelde erkenden, of die in de strijd om dat gebied onzijdig wil-
den blijven, vermeden die aanduiding. Het incidentele gebruik van de titel 'graaf 
van Zeeland' door Floris V en eerdere graven was niet noodzakelijk een uiting van 
onafhankelijkheid. Het was heel gewoon dat achterleenmannen (ook) de titel van 
hun achterleen voerden.567 Vanaf 1300 noemden zowel Jan II en zijn opvolger Wil-
lem III van Holland-Zeeland als hun tegenstrevers Robrecht III van Vlaanderen en 
Gwijde 'van Namen' zich graaf van Zeeland. Bij de Dampierres had die benaming, 
afgezien van de korte periode in 1303-1304, alleen symbolische betekenis, als 
verwijzing naar een vermeend recht. Het kwam meer voor dat een koning of graaf 
na het verlies van een gebied de titel ervan bleef voeren. Andere partijen gedoog-
den het soms, ook in verdragen.568 Er zijn geen tekenen dat de Dampierres na de 
dood van Gwijde in 1312 nog de titel graaf van Zeeland gebruikten.  

***  Middelen om het geschil op te lossen  *** 

De graven van Holland-Zeeland en van Vlaanderen, en andere betrokken vorsten, 
hebben in de loop van de tijd verschillende middelen beproefd om het geschil over 
Zeeland Bewestenschelde op te lossen: 
(1)  Gerechtelijke beslissing, 
(2)  Militaire actie, 
(3)  Uitstel van leenhulde, 
(4)  Arbitrage en bemiddeling. 

(Ad 1, gerechtelijke beslissing) In theorie was de Rooms-Koning als hoogste autori-
teit van het Duitse Rijk in zaken van belening bevoegd een bindende beslissing te 
nemen. In de praktijk waren zijn gezag en macht beperkt. De graven van Holland-
                                                                    
566 Ik vond er slechts enkele, betrekkelijk onbelangrijke. Bijv. Kruisheer, OBHZ, dl.2, nr. 428, 438, 441, 
525, 693, 711 (28 nov. 1222, ca. 1223, 27 nov. 1224, 1231, 9 aug. 1246, maart 1247). In 1246: 'Wil-
lelmus comes Hollandie et Zelandie'. 
567 Bijv. graaf van Henegouwen (leen van de bisschop van Luik, achterleen van het Duitse Rijk).  
568 Keizer-aartshertog Karel VI noemde zich in de vredesverdragen met Frankrijk van 6 maart 1714 in 
Rastatt en van 7 sept. 1714 in Baden in Aargau (en nog lang daarna) o.a. koning van Castilië, Aragon en 
León, hoewel hij er geen macht had. Koning Lodewijk XIV van Frankrijk gedoogde dat, maar liet beide 
malen in een separaat artikel vastleggen dat dit geen erkenning van Karel als koning van Spanje inhield. 
Zie hierna par. 6.9. 
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Zeeland en van Vlaanderen zochten wanneer nodig en mogelijk toenadering tot de 
Rooms-Koning en steunden de meest belovende kandidaat bij een troonsopvol-
ging. Van enkele uitspraken van de koning (in 1252, 1287 en 1300) is met zeker-
heid bekend dat de kwestie als rechtszaak werd behandeld door het Duitse hofge-
recht. Anders dan in de literatuur meestal werd aangenomen, maakten koning en 
hofgerecht vanaf 1252 duidelijk onderscheid tussen de status van Zeeland Be-
westenschelde en die van 'Rijks-Vlaanderen'. De strijd om Bewestenschelde ging 
steeds tussen de graven van Holland-Zeeland en die van Vlaanderen. De recht-
spraak van de koning en het hofgerecht had een gemengd karakter. Het objectieve 
rijksrecht zal voorop hebben gestaan, maar werd bij onderwerpen als belening en 
opvolging niet steeds consequent toegepast. Soms kwamen de koning en andere 
rechters tot een persoonlijk oordeel, bepaald door de machtsverhoudingen van dat 
moment, hun subjectieve gevoel van rede, rechtvaardigheid en billijkheid, en van 
hun eigen belang en dat van de hunnen. De grens tussen rechtspraak, bemiddeling 
en scheidsgerecht was daarom vaag.569 Bestuurlijke dwangmiddelen werden 
slechts zelden en dan nog halfslachtig ingezet. Geen van de rechterlijke uitspraken 
van de Rooms-Koningen en hun hofgerecht bracht een blijvende verandering of 
vrede teweeg. 

(Ad 2, militaire actie) Partijen en betrokkenen hebben de strijd ook op directere 
manier proberen te beslechten. Als diplomatie werkingsloos leek en de gelegen-
heid gunstig was, werden soms militaire middelen ingezet. De Vlaamse graven 
vielen in 1158, 1165, 1206, 1253, 1290, 1300 en 1303/1304 Zeeland Bewesten-
schelde binnen om er hun macht te herstellen. De aanval op Henegouwen in 1310 
had mede hetzelfde doel. De graven van Holland-Zeeland voerden in 1295 en 1303 
preventieve overvallen op het Vlaamse grensgebied uit. Militaire acties waren 
kostbaar en riskant. Het was moeilijk voldoende goede schepen, een vechtbereid 
leger en middelen bijeen te brengen. De uitkomst van gevechten was zelfs bij ge-
talsmatig overwicht onzeker, en de gevolgen bij verlies waren soms verstrekkend 
en rampzalig. 

(Ad 3, uitstel van leenhulde) Een aantal keren kwamen de partijen uitstel of het 
afzien van de leenhulde overeen als voorlopige of pseudo-definitieve oplossing 
voor hun probleem. Het werkte in geen van de gevallen. Gravin Margaretha van 
Vlaanderen verleende graaf (en Rooms-Koning) Willem in 1248 uitstel van de 
leenhulde voor Zeeland Bewestenschelde; zelf weigerde ze hém de vereiste ko-
ningshulde te brengen. De strijd ging daarna verder. Bij het tweede verdrag van 
Biervliet in 1299 zag Gwijde van Vlaanderen af van de leenhulde van graaf Jan I en 
zijn nakomelingen. Bij Jans kinderloos overlijden hetzelfde jaar herleefde de 
Vlaamse claim in volle omvang. Ook de hertog van Brabant liet weer aanspraak 
gelden op de zuidrand van Holland, nadat deze eerder graaf Floris V en zijn naza-
ten had ontheven van elke leenhulde. Met het afzien van die hulde werd blijkbaar 
geen afstand gedaan van het 'slapende' principiële recht op de soevereiniteit over 
het betreffende gebied. Ook de toezeggingen van de Franse koningen Filips IV in 
                                                                    
569 Vergelijk Ledeboer, Publiekrechtelijke middeleeuwse arbitrages in de Nederlanden, p. 2, 87. 
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1314 en Lodewijk X in 1315, om nooit aanspraak te zullen maken op leenhulde 
voor Zeeland Bewestenschelde, hielden waarschijnlijk een onuitgesproken voor-
behoud inzake de hoogheidsrechten in. Het bovenstaande betekende niet dat het 
afzien van de leenhulde voor de nakomelingen nooit tot een oplossing zou kunnen 
leiden. In gevallen waarin op den duur een voldoende 'voorraad' van afstammelin-
gen ontstond, zou het oorspronkelijke hoogheidsrecht na vele generaties kunnen 
verwateren en elke betekenis verliezen. Het bleef voor beide partijen een ongewis-
se keuze. 

(Ad 4, arbitrage en bemiddeling) Omdat de rechtspraak en andere acties van de 
Rooms-Koning weinig oplosten, probeerden soms andere vorsten met belangen in 
de regio de partijen tot vrede te brengen. In 1297 ondernam koning Edward I van 
Engeland op verzoek van de Vlaamse graaf een poging tot bemiddeling, zonodig 
arbitrage. Ze leidde tot niets, mede omdat de begeleiders van de Hollandse graaf er 
geen belangstelling en vertrouwen in hadden. In 1300 organiseerde graaf Jan II een 
aanzet tot arbitrage, toen Rooms-Koning Albrecht hem niet wilde erkennen als 
graaf van Holland-Zeeland. Het ging mede om zijn positie in Zeeland Bewesten-
schelde, maar de graaf van Vlaanderen was er niet bij betrokken. De opzet ging niet 
door, waarschijnlijk omdat koning Albrecht niet instemde. De graven van Vlaande-
ren en van Holland-Zeeland bereikten in 1306 wel overeenstemming over een 
scheidsgerecht voor al hun onderlinge twisten, maar tot een uitspraak kwam het 
niet. Arbitrage in de kwestie Zeeland Bewestenschelde hield gezien de grote belan-
gen een ernstig risico in, zodat de partijen niet zonder uitzicht op een goede uit-
komst meewerkten. In twee bijzondere gevallen, in 1290 en 1310, kwam een (af-
gedwongen) scheidsgerecht wel tot een uitspraak, maar was die voor de graaf van 
Holland-Zeeland niet aanvaardbaar. Beide keren maakte de Vlaamse graaf gebruik 
van een tijdelijk militair overwicht en een Vlaamse meerderheid in het scheidsge-
recht. Hij had niet de kracht zijn wil daarna door te zetten. Bij de arbitrageproces-
sen voerden de advocaten van beide partijen steeds dezelfde, op zich redelijke, zij 
het wederzijds onverenigbare argumenten aan. Overtuiging was daarom geen 
optie. Toen de Vlaamse graaf niet meer bereid en in staat was tot oorlog over 
Zeeland Bewestenschelde, bleef enkel een oplossing over op basis van de territori-
ale status quo, waarbij de graven elkaars gevoeligheden zoveel mogelijk ontzagen. 
Die oplossing kwam er, na lang wachten, door bemiddeling van de Franse koning 
toen die belang had bij vrede en goede betrekkingen tussen Vlaanderen en Hene-
gouwen-Holland Zeeland. 

***  Handels- en scheepvaartregelingen in de Scheldedelta, circa 1350 – 1568  *** 

Ten tijde van de strijd om Zeeland Bewestenschelde was het vrijwel uitsluitend de 
graaf van Holland-Zeeland die hoogheidsrechten uitoefende op de omringende 
wateren van de (Ooster)schelde, de Honte en het zeegat ten zuiden van Walcheren 
tot aan de Heidensee. De hertog van Brabant en de graaf van Vlaanderen maakten 
aanspraak op delen van de Schelde bovenstrooms van Bergen op Zoom en van 
Hontemuiden. Pas in de 14e eeuw claimde de Vlaamse graaf zeggenschap op de 
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aanliggende stroom van Honte of Westerschelde, toen die belangrijker werd voor 
de scheepvaart. De zaak werd in de landsheerlijke tijd nooit volledig uitgeklaard, 
maar in de praktijk lieten de Zeeuwse instanties er steeds hun rechten gelden. De 
tolheffing in de Scheldedelta was aanvankelijk gericht op de Hanzeroute naar 
Brugge, met een tolstation bij Geervliet aan de noordgrens van Zeeland. Toen het 
verkeer vanuit de zee in het westen naar Antwerpen toenam, breidde de graaf van 
Holland-Zeeland de tol uit met een wacht aan de (Ooster)Schelde bij Iersekeroord. 
Het groeiende verkeer door de Honte ontsnapte aanvankelijk nog aan die tol. De 
pachters van de Zeeuwse tol van Iersekeroord probeerden daarom enkele malen 
en met enig succes die schepen te dwingen de weg over de (Ooster)Schelde te kie-
zen. De Hollandse graaf Willem VI koos in 1405 voor een beperkte stapeldwang (in 
feite een belasting) in Middelburg voor het buitenlands verkeer dat bij Walcheren 
lastbrak. Deze was moeilijk uitvoerbaar. De graaf en zijn Bourgondische opvolgers 
ondernamen daarom in de loop van de 15e eeuw verschillende pogingen de 
Zeeuwse tol ook bij Walcheren en in de Honte te laten heffen. 

De opzet van de Bourgondische hertogen en hun Habsburgse opvolgers was de 
Zeeuwse tollen uit te breiden en af te stemmen tot een eenvormiger en dekkend 
systeem, dat goede vaste inkomsten zou opleveren. Dat lukte maar gedeeltelijk 
door klachten van onder andere Brabant (Antwerpen), de Hanze en Engeland, die 
hen dwongen de tollen op te schorten of vrijstellingen te verlenen. Sommige tollen 
en geleiden werden gepacht, gekocht of afgekocht door Antwerpen of Middelburg, 
of naar die steden verplaatst. Antwerpen trad ook tweemaal gewapend op tegen 
ongewenste tolstations. Als de vorst de gelegenheid had, eiste hij toch weer een 
strenge uitvoering en strafte inbreuken af. In een slepende rechtszaak tussen Hol-
land-Zeeland (Middelburg) en Brabant (Antwerpen) voor de Grote Raad der Ne-
derlanden in Mechelen oordeelde de Raad in 1504 dat de landsheer als graaf van 
Zeeland het recht had op alle waterwegen van Zeeland, de Honte inbegrepen, zijn 
Zeeuwse tol te heffen. Die uitspraak hield een erkenning in van de Zeeuwse soeve-
reiniteit over al die stromen. Om aan geld en steun voor zijn Spanjereis te komen 
moest Filips 'de Schone' in 1505 zijn belangrijkste tollen verpanden en Engeland 
tegemoet komen. Antwerpen kreeg de Hontetol in handen en schortte hem op. Met 
Middelburgs geld kocht zijn zoon Karel in 1515 de tollen van de Honte en 
Iersekeroord terug en liet ze weer innen. Engeland behield zijn vrijstelling. Mid-
delburg verkreeg in 1524 het alleenrecht op het meten en inklaren van wijn uit het 
Westen. In feite betekende dat een stapelrecht voor alle wijn die langs Walcheren 
werd ingevoerd. Na enkele zware stormen en overstromingen verplaatste de 
landsheer in 1532 de tollen van de Honte en Iersekeroord naar Antwerpen, de 
voornaamste bestemming in het binnenland. In 1546 herzag Karel V de regeling 
voor de wijninvoer, waarbij Antwerpen en Bergen op Zoom een beperkt stapel-
recht kregen voor wijninvoer in Brabant. Middelburg bleef daarna zijn wijnmeet-
recht afdwingen, waardoor het Antwerpse recht weinig inhoud had. Antwerpen 
bracht de kwestie in 1548 voor de Grote Raad, die Middelburg na elf jaar in beroep 
in het gelijk stelde. De Zeeuwse hoofdstad bleef daardoor in de praktijk de enige 
wijnstapelplaats in de Scheldedelta. 
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De goed toegankelijke zeehavens en de rede van Walcheren fungeerden mede als 
voorhaven voor landinwaarts gelegen havens als Antwerpen, Gent en Brugge. Veel 
zeeschippers-handelaren verkozen het hun waren bij Wacheren over te slaan op 
binnenvaartschuiten om de tocht over de soms ondiepe en onvoorspelbare wate-
ren van de (Ooster)Schelde, de Honte en het Zwin te vermijden. Door opeenvol-
gende stormvloeden verwijdden en verdiepten de toegangswegen naar Antwer-
pen, dat daardoor vaartechnisch minder afhankelijk werd van de Zeeuwse voorha-
vens. Middelburg probeerde door het verwerven van centrale functies in het tol-
systeem en de douanebehandeling dat tij te keren en een basis van eigen koophan-
del te behouden. Brugge, dat altijd al had moeten werken met voorhavens, werd 
door natuurlijke, politieke en zakelijke oorzaken als handelsknooppunt steeds 
meer verdrongen door Antwerpen. Gent, door de Lieve met het Zwin verbonden, 
ging in die neergang mee. Door de aanleg van een nieuw kanaal met voorhaven aan 
de Braakman kreeg Gent rond 1550 nieuwe kansen. We merken op dat het gebruik 
van voorhavens bij geen van de genoemde handelsplaatsen een beletsel was voor 
zijn ontwikkeling. Belangrijk waren de totale vervoerskosten (overslag, opslag, 
tollen, geleiden, belastingen en in- en uitvoerrechten), maar meer nog de beschik-
baarheid en kosten van financiële en andere diensten. Ook het aanbod van sche-
pen, de omvang van de lokale en regionale markt en de vrijheden die de kooplie-
den er genoten, bepaalden het succes van de havensteden. Antwerpen ontwikkelde 
zich vooral als stapelplaats voor luxegoederen, met een bijbehorende financiële 
dienstverlening. Het had weinig eigen schepen en was gevoelig voor politieke ver-
storingen van de markt. Hollanders en Zeeuwen, eerder al actief als vissers en 
vrachtvaarders, kwamen in de 16e eeuw op als zelfstandige handelaren. Ze legden 
zich in het bijzonder toe op massagoed, waarvoor relatief veel schepen nodig wa-
ren. De Zeeuwen hadden een grote eigen vloot van zeeschepen en binnenschepen, 
en een traditie in scheepsbouw en logistieke diensten. De activiteiten van Antwer-
pen en Middelburg vulden elkaar, ondanks een zekere concurrentie, goed aan zo-
lang een centrale overheid globale evenwichten kon bewaren. Toen die wegvielen 
in de Tachtigjarige Oorlog bleek Antwerpen kwetsbaar en hadden Holland en 
Zeeland met hun eigen schepen een belangrijke voorsprong. 
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HOOFDSTUK 4  
ONDERHANDELINGEN OVER HET 
SCHELDEREGIME TIJDENS DE 
TACHTIGJARIGE OORLOG, 1568-1648 

4.1 Inleiding: perceptie en realiteit 

De notie van een eeuwenlang 'gesloten' Schelde is in België, vooral in Vlaanderen, 
nog steeds een belangrijk politiek trauma dat vanuit de achtergrond een schaduw 
werpt over de bilaterale betrekkingen met Nederland. De kwestie wordt in talrijke 
Belgische publicaties, tot op de dag van vandaag, met bitterheid besproken of aan-
gehaald. Deze beschouwingen bieden meestal slechts een beperkte historische 
context en weinig details. De auteurs verwijzen zelden naar originele bronnen, 
anders dan de tekst van het verdrag van Munster. Ze gaan er gewoonlijk vanuit, of 
suggereren, dat de Republiek van de Verenigde Nederlanden de Schelde fysiek 
afsloot en geen handelsverkeer meer naar en van Antwerpen, Gent en Brugge toe-
liet. Die sluiting wordt meestal in harde termen aan Nederland verweten. Men 
betichtte de Republiek van trouweloosheid en meedogenloze zelfzucht en noemde 
haar handelen strijdig met alle vormen van recht. De sluiting van de Schelde zou 
een vooropgezette en gerichte actie zijn geweest om de concurrentie van Antwer-
pen en de Vlaamse havens uit te schakelen en zo het Zuiden tot economische ho-
righeid te brengen. Amsterdam, Rotterdam en Zeeland zouden er hun bloei aan te 
danken hebben. Ook veel Nederlandse publicaties volgden, zij het meestal meer 
terloops, die denkbeelden en dat oordeel. Uit de uitgebreide literatuur over het 
onderwerp mogen de volgende citaten als voorbeeld dienen. 

De Winkler Prins Encyclopaedie vermeldde onder het lemma Scheldekwestie dat de 
Schelde van 1648 tot 1795 zowel feitelijk als wettelijk gesloten was.1 Daarbij ver-
wees ze naar het proefschrift van Pierre-André Bovard over de vrijheid van de 
Scheldevaart, waarin we konden lezen: 

                                                                    
1 De Bruyne, Winkler Prins Encyclopaedie, 6e dr., dl. 16, p. 447. 
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La navigation cessa presque complètement; à peine subsista-t-il un cabotage insignifiant entre Anvers 
et Lillo; l'état de guerre et le blocus fluvial prolongé anéantirent le commerce des Provinces du Sud et 
le port d'Anvers redevint désert. Il devait le demeurer deux siècles encore! 2 
[De scheepvaart hield bijna geheel op. Er bestond nog nauwelijks een onbetekenende binnenvaart 
tussen Antwerpen en Lillo. De staat van oorlog en de langdurige rivierblokkade vernietigden de 
handel van de Zuidelijke Provincies en de haven van Antwerpen werd weer een verlaten oord. Ze 
moest het nog twee eeuwen blijven!] 

De Antwerpse advocaat Arthur Rotsaert schreef in de nationalistische 'Cahiers 
belges' een andere klassieker over de geschiedenis van de Schelde. Daarin betoog-
de hij dat het gesloten houden van de Schelde een noodzakelijke voorwaarde was 
geweest voor de welvaart van Amsterdam en vervolgens Rotterdam. Hij stelde 
verder: 

Sans le monument de haine, d'injustice et de réelle cruauté qu'est le Traité de Munster, la Belgique au-
rait été depuis le milieu du XVIIe siècle une nation commerciale et industrielle de premier rang …3 
[Zonder het monument van haat, onrechtvaardigheid en echte wreedheid dat het Verdrag van Mun-
ster is, zou België vanaf het midden van de 17e eeuw een handels- en industrienatie van de eerste 
rang zijn geweest …] 

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Paul Hymans vatte in 1919 in zijn 
pleitrede voor de Opperste Raad der Geallieerden (waarbij hij de soevereiniteit 
over de Westerschelde opeiste) de kwestie als volgt samen: 

En 1648, le Traité de Münster a assigné ce territoire [Zeeuws-Vlaanderen] à la Hollande, lui permet-
tant ainsi de fermer l'Escaut. Ce fut la mort d'Anvers pendant deux siècles.4 
[In 1648 wees het Verdrag van Munster dit gebied (Zeeuws-Vlaanderen) aan Holland toe, dat daar-
door in staat was de Schelde te sluiten. Dat betekende de dood van Antwerpen gedurende twee 
eeuwen.] 

Daarbij schilderde Paul Segers – Belgisch vertegenwoordiger bij de Geallieerden, 
advocaat uit Antwerpen en oud-minister van Zeewezen en Spoorwegen – het droe-
vig lot van Nederlands Limburg, dat naar het voorbeeld van Antwerpen zou wor-
den verstikt, als het niet door België gered kon worden: 

Les motifs qui justifient un rapprochement économique entre la Belgique et le Limbourg méridional et 
qui, à défaut de pareil rapprochement, amèneraient nécessairement la Belgique à envisager la possibi-
lité de solutions plus radicales, résultent de l'analyse de la situation et de la vie économique du Lim-
bourg méridional. … La prospérité du Limbourg est liée à celle d'Anvers. La politique hollandaise qui a 
réussi jadis à ruiner cette dernière a également plongé le Limbourg dans la stagnation économique.5 
[De redenen die een economisch samengaan tussen België en zuidelijk Limburg rechtvaardigen en 
die, wanneer een dergelijke verbinding zou uitblijven, België zouden noodzaken de mogelijkheid 
van radicalere oplossingen te overwegen, komen voort uit de analyse van de economische toestand 
en het bedrijfsleven van zuidelijk Limburg (tot Venlo) … De welvaart van Limburg is verbonden met 

                                                                    
2 Bovart, La liberté de navigation sur l'Escaut, p. 54. 
3 Rotsaert, L'Escaut depuis le Traité de Munster, p. 7, 14. 
4 Tekst van Hymans in Colenbrander, Nederland en België: Adviezen en opstellen uit de jaren 1919 en 
1925-1927, p. 3. 
5 Exposé justifiant les raisons d'un rapprochement économique entre la Belgique et le Limbourg méridio-
nal (Parijs, 13 sept. 1919, nota nr. 1190 over de 'Limburgse kwestie' van de Belgische delegatie in de 
Geallieerde Commissie belast met de voorbereiding van de herziening van de scheidingsverdragen van 
1839). RHCL, archief RWS Limburg, toegang 07.H05, inv. 1670. Omdat gebiedsafstand al door de Gealli-
eerden was afgewezen, pleitte Segers voor een vorm van co-soevereiniteit over Zeeuws-Vlaanderen en 
het Zuiden van Nederlands Limburg (tot Venlo). 
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die van Antwerpen. De Hollandse politiek die er vroeger in is geslaagd het laatste (= Antwerpen) te 
gronde te richten, heeft ook Limburg doen wegzinken in economische stilstand.] 

Ook in het buitenland was en is daardoor het idee van een tegen Antwerpen ge-
richte politiek wijdverbreid. In zijn inleiding voor de conferentie van de Volken-
bond in 1921 over het regime van internationale vaarwegen stelde de Japanse 
vice-voorzitter Mineitcirô Adatci: 

Messieurs, lorsque les armées de la première République Française, victorieuses de la coalition 
qu'avaient formée contre elle les Puissances de l'ancien régime, eurent libéré la Belgique, elles trouvè-
rent sur leur chemin deux fleuves internationaux, l'Escaut et la Meuse, fermés au commerce interna-
tional depuis plus d'un siècle et demi.6 
[Mijne heren, toen de legers van de eerste Franse Republiek, zegevierend op het verbond dat de 
mogendheden van het ancien régime tegen haar hadden gevormd, België hadden bevrijd, vonden ze 
op hun weg twee internationale rivieren, de Schelde en de Maas, die sinds meer dan anderhalve 
eeuw voor de internationale handel gesloten waren.] 

De grote specialist op het gebied van stapel- en overslagrechten in Europese wate-
ren, Otto Gönnenwein, haalde de Schelde aan als zwartste voorbeeld van een totaal 
vaarverbod: 

Bekannt ist vor allem die Bestimmung des Friedensvertrags von Münster (1648), die den Generalstaa-
ten die Befugnis erteilte, die Schelde für die an ihrem Oberlauf liegenden spanischen Provinzen zu 
sperren, womit sie den Handel Antwerpens vernichten konnten.7 
[Bekend is vooral de bepaling uit het vredesverdrag van Munster (1648) die de Staten-Generaal het 
recht gaf de Schelde voor de aan haar bovenloop gelegen Spaanse provincies af te grendelen, 
waarmee ze de handel van Antwerpen konden vernietigen.] 

Ook Béla Vitányi, schrijver van een standaardwerk over het internationale regime 
van rivierscheepvaart, had een hard oordeel over de situatie aan de Schelde: 

Welnu, bij art. 14 van het vredesverdrag van Münster van 1648 hadden de Verenigde Provincies het 
recht verkregen de Schelde zelfs in tijden van vrede gesloten te houden. De Scheldemonding werd 
echter reeds sinds 1584, bij wijze van oorlogsmaatregel tegen Spanje, door Hollandse oorlogssche-
pen geblokkeerd. Het ging om de uitschakeling van de haven van Antwerpen als gevaarlijke poten-
tiële mededingster van de havens van Rotterdam en Amsterdam. Het handhaven van de sluiting van 
de Schelde werd sindsdien een van de hoekstenen van de buitenlandse politiek der Verenigde Pro-
vincies, die ervoor zorgden dat dit recht bij alle algemene tractaten, waarbij zij partij waren, beves-
tigd werd.8 

Deze lijst kan schier eindeloos worden aangevuld, ook met recente voorbeelden en 
met publicaties die door of met medewerking van Nederlandse, Belgische of 
Vlaamse overheden of diensten zijn uitgegeven.9  

                                                                    
6 Société des Nations, Comptes rendus et textes relatifs à la Convention sur le régime des voies navigables 
d'intérêt international, p. 4. 
7 Gönnenwein, Die Freiheit der Flußschiffahrt, p. 5. Dit verklaart meteen waarom hij in zijn eerdere 
uitvoerige standaardwerk Das Stapel- und Niederlagsrecht de Schelde helemaal niet noemt. Phillimore, 
Commentaries upon international law, p. 155, meende dat het verdrag van Munster vreemde schepen 
absoluut verbood de Schelde te bezoeken. Hij stelde zich blijkbaar niet de vraag hoe Zeeuwse havens 
dan zouden werken. 
8 Vitányi, The international regime of river navigation, p. 28, en De scheepvaart op de rivieren in de natuur-
rechtsleer (openbare les als hoogleraar aan de Universiteit Nijmegen, met dezelfde passage), p. 13. 
9 Bijv.: Disco, Different strokes for different folks: 50 years of agreements and disagreements in the Rhine, 
Meuse, Scheldt and Ems river basins, p. 111-113. Van Hooydonk, "Het juridisch statuut van de Belgisch-
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Ondanks de beschikbaarheid van enkele goede publicaties die met het onderwerp 
in verband staan, is het nog steeds niet eenvoudig een min of meer compleet beeld 
te krijgen van de realiteit van de Scheldehandel aan het eind van de 16e en in de 
17e eeuw. De bronnen uit die tijd tonen aan dat er geen sprake was van een afslui-
ting voor de scheepvaart in de letterlijke zin of van verhindering van de internati-
onale handel, maar slechts van een vorm van overslagrecht en douanerechten aan 
beide kanten.10 Waarmee niet gezegd wil zijn dat die niet wederzijds als hinderlijk 
werden ervaren. De kleuring van deze geschiedenis en de polemiek erover is met-
een begonnen; de kennis van de feiten vervaagde mettertijd. De historische 
'sluiting' werd voor vrijwel iedereen een onbekend en verwarrend begrip. Sinds 
het begin van de 20e eeuw zijn er verschillende uitgebreide studies verschenen 
over de werkelijkheid van de 'gesloten' Schelde, die een genuanceerdere kijk op de 
situatie bieden. Johan Kernkamp beschreef in zijn proefschrift over de 'handel op 
de vijand' als een der eersten de organisatie van de Scheldehandel in het begin van 
de Tachtigjarige Oorlog.11 Ook Stanley Bindoff heeft veel bijgedragen aan de kennis 
over de 'Scheldekwestie'.12 Het inzicht in de politieke en economische verhoudin-
gen in de Scheldedelta van die tijd werd verder verdiept in de 'Zeeuwse' proef-
schriften van Victor Enthoven en Jan (Hein) Kluiver.13 Een goede samenvatting 
geeft een recente uitgave van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe 
Geschiedenis.14 Uit deze studies blijkt dat de Scheldehandel in vredestijd en meest-
al ook in oorlogstijd 'vrij' was. De 'sluiting' bleef beperkt tot de verplichte wisseling 
van schip in een van de Zeeuwse of Hollandse havens en soms ook aan de grens op 
de Schelde. Rechtstreekse doorvaart van zee naar de Zuidelijke Scheldehavens, of 
omgekeerd, werd dus niet toegestaan. Ook hief men, zowel aan Zeeuwse als aan 
Vlaamse en Brabantse zijde, de oude tollen en naar de omstandigheden wisselende 
in- en uitvoerrechten. In oorlogstijd werd ten slotte soms voor kortere tijd, en en-
kele malen voor meerdere jaren, een geheel of gedeeltelijk handelsverbod afge-
kondigd. Het initiatief hiervoor lag vrijwel steeds bij Spanje, dat de afvallige gewes-
                                                                                                                                                                      
Nederlandse verkeersverbindingen in actueel en Europees perspectief", p. 146. De Decker, Europees 
internationaal rivierenrecht, p. 105-111. 
10 De uitdrukking 'sluiten/openen van een vaarweg' in de betekenis van 'vestigen/bevrijden van tollen 
of stapelrechten' of 'wel/niet verplichten tot overslag, verbodemen' was zeker al in de Hoge Middel-
eeuwen in West-Europa gangbaar. Zo schreef de Annalist van Colmar over het herroepen van alle nieu-
we Rijntollen door Rooms-Koning Albrecht I in 1302: 'Et Rhenus appertus est et naves ascendere vel 
descendere libere potuerunt.' [De Rijn is geopend en schepen kunnen weer vrij op- en afvaren.] Pertz, 
"Annales Colmarienses Maiores", p. 227-228. Gönnenwein, Die Freiheit der Flußschiffahrt, p. 2, en  
Das Stapel- und Niederlagsrecht, p. 97. Böcking, Die Geschichte der Rheinschiffahrt, p. 85. Hessel, JDR 
unter König Albrecht I. von Habsburg, p. 107, schreef over het opheffen en weer instellen van Rijntollen 
onder Rooms-Koning Albrecht I: 'Schon Ende 1302 klagten die Städter, die eben geöffnete Rheinstraße 
sei durch die weltlichen Großen wieder geschlossen worden.' [Al eind 1302 klaagden de steden dat de 
kort daarvoor geopende Rijnroute door de wereldlijke vorsten weer gesloten was.]. 
11 Kernkamp, De handel op den vijand, 1572-1609. Met zijn summiere schets van de onderhandelingen 
van 1608 ben ik het niet eens. Zie hierna. 
12 Bindoff, The Scheldt question to 1839. Ook bij dit werk heb ik belangrijke kritiekpunten. 
13 Enthoven, Zeeland en de opkomst van de Republiek. Kluiver, De souvereine en independente Staat 
Zeeland. 
14 Ebben & Groenveld, red., De Scheldedelta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, 1500-1800 
(speciaal de bijdragen van Parmentier en Enthoven). Zie ook Van der Stock, Antwerpen, verhaal van een 
metropool, 16de-17de eeuw (speciaal de bijdragen van Voet en Asaert). 
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ten door een economische boycot op de knieën wilde dwingen. De Republiek, 
vooral Zeeland, maar ook Holland, had in het algemeen juist voordeel bij een onge-
stoorde uitgebreide handel van en met het Zuiden, die op verschillende manieren 
hielp de nieuwe staat te onderhouden. Ze kanaliseerde deze handel zoveel moge-
lijk naar de Schelde en de Maas, waar hij het beste te controleren was.  

Naast de eerste vraag, hoe het Schelderegime in deze periode tot stand kwam en 
wat het werkelijk inhield, dringen zich een aantal belangwekkende bijkomende 
vragen op. Een stekelige kwestie van politieke historie is het, of de neergang van 
Antwerpen aan het eind van de 16e eeuw te wijten was aan een bewuste vooropge-
zette politiek van de Republiek, met name van Holland en Zeeland, om een mede-
dinger te vernietigen. De algemene literatuur bevestigde dat beeld, zonder daar 
veel bewijzen voor aan te voeren. Men wees op de 'evidentie' van die houding en 
op bepaalde uitspraken van Hollandse en Zeeuwse zijde. Sommige schrijvers 
plaatsten er kanttekeningen bij. Bescherming en bevoordeling van de eigen handel 
was in elk land en elke stad de regel, maar vormde Antwerpen werkelijk een zoda-
nig serieuze bedreiging voor de Republiek dat die gerichte tegenmaatregelen en 
een blokkade nodig maakten? Enkele onderzoekers, zoals Jan Goris, Paul Voeten, 
Wilfrid Brulez en Hans Pohl15, hebben andere factoren belicht, zoals de godsdienst- 
en handelspolitiek van de regering in Brussel, die een belangrijke invloed hebben 
gehad. Ilja van Damme wees in een themanummer van het Tijdschrift voor Geschie-
denis op de verbeten handelsideologische retoriek van een relatief kleine belan-
gengroep, verbonden met de Antwerpse haven.16 De verschillende meningen over 
dit onderwerp verdienen daarom een kritische toetsing. Om meer klaarheid te 
scheppen, is het ook van belang de bestands- en vredesonderhandelingen op het 
punt van het Schelderegime, en de denkbeelden en instructies die daarbij op de 
achtergrond speelden, onbevooroordeeld nader te onderzoeken. 

Een belangrijke vraag is verder hoe het Schelderegime paste in de economisch-
politieke verhoudingen van het Europa van de 16e en 17e eeuw. Was het in die 
context uitzonderlijk en verdient het de slechte naam die het in de geschiedenis 
heeft gekregen? Om die vraag te beantwoorden dient men op de eerste plaats de 
praktijk te bezien van de handelspolitiek van de Nederlandse gewesten, van de 
steden aan de Rijn en aan andere grote rivieren, en van de Europese zeehavens. 
Met name moeten de verbodemingsplicht en de heffingen op de Schelde vergele-
ken worden met die op andere rivieren en kanalen in soortgelijke situaties. Veel 
auteurs hebben de geschiedenis van handelsmonopolies, stapeldwang, verbode-
mingsplicht en verkeersbelastingen onderzocht, en beschreven hoe ze verdedigd 
en bestreden werden. Een goed overzicht daarvan bieden de werken van Otto 
Gönnenwein.17 Die studies geven een indruk van het enorme aantal en de ingrij-

                                                                    
15 Goris, Étude sur les colonies marchandes méridionales à Anvers de 1488 à 1567. Voeten, "Antwerpse 
handel over Duinkerken tijdens het Twaalfjarig Bestand". Brulez, "Anvers de 1585 à 1650". Pohl, Die 
Portugiesen in Antwerpen (1567-1648). 
16 Van Damme, "Scaldis geketend: Percepties van het economisch welvaren van de stad Antwerpen of de 
genese van een handelsideologie (zestiende-negentiende eeuw)". 
17 Gönnenwein, Das Stapel- und Niederlagsrecht en Die Freiheit der Flußschiffahrt. 
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pende gevolgen van deze reguleringen. Ze laten ook de onmacht zien van vorsten 
en andere overheden om in geval van ernstige handelsbelemmeringen daarvoor in 
eigen land, en zoveel te meer in internationaal verband, in het 'algemeen belang' 
oplossingen te vinden. 

Ten slotte kan de vraag gesteld worden of het Munsterse Schelderegime 'rechtma-
tig' was in de kaders van het toenmalige recht, in het bijzonder het volkenrecht. 
Verschillende schrijvers, zowel toen als later, hadden daarover een uitgesproken 
mening, vaak negatief. De kritiek was meestal dat het strijdig zou zijn met oude 
voorrechten, het gewoonterecht of het natuurrecht. Soms is ook betoogd dat ande-
re verdragen van de Westfaalse vrede de vrijheid van rivierscheepvaart juist voor-
op zouden stellen.18 Het is daarom nodig na te gaan in hoeverre er in die tijd spra-
ke was van een min of meer gevestigd internationaal rivierenrecht en wat de trek-
ken daarvan dan waren. Dit rechtsgebied was, anders dan het zeerecht, in de 16e 
en 17e eeuw geen onderwerp van uitgebreide juridische polemieken. De literatuur 
erover is daarom beperkt en ook in de juridische handboeken wordt er weinig 
aandacht aan besteed.19 Onderzoek leert bovendien dat er misverstanden bestaan 
over de aard en de betekenis van de betreffende 17e-eeuwse rechtsbegrippen, ook 
over die welke Hugo Grotius gebruikte. 

Sinds het midden van de 20e eeuw zijn er enkele goede publicaties over aspecten 
van het ontstaan en de aard van het Munsterse Schelderegime verschenen. Deze 
zijn echter nog onvoldoende met elkaar in verband gebracht en hebben nog niet 
tot een helder totaalbeeld geleid. De nieuwe inzichten die aan deze literatuur kun-
nen worden ontleend, zijn nog weinig doorgedrongen in de algemene literatuur en 
het algemeen bewustzijn. De vroege geschiedenis van de Scheldedelta blijft omge-
ven met hardnekkige mythes. Het verhaal van het oude Schelderegime is ook nog 
verre van volledig. Terwijl de strijd om de handel op Oost- en West-Indië uitge-
breid werd onderzocht, bleven opmerkelijke onderdelen van de Scheldekwestie in 
het duister. In het bijzonder ligt er nog een leemte bij de analyse van de besprekin-
gen die daarover gedurende bijna de hele Tachtigjarige Oorlog plaatsvonden. De 
onderhandelingen werden lange tijd voornamelijk beschreven aan de hand van 
onvolkomen, in onderdelen geheel foute, indirecte bronnen.20 Pas in de tweede 
helft van de 20e eeuw kwamen bijna complete tekstuitgaven van de aantekeningen 
van Johan van Oldenbarnevelt en van de betreffende resoluties van de Staten-
Generaal en de Staten van Holland uit.21 Een volledige en synthetische beschrijving 
van het verloop van de onderhandelingen over de Scheldevaart in de periode 

                                                                    
18 Chamberlain, The regime of international rivers: Danube and Rhine, p. 145. Vitányi, The international 
regime of river navigation, p. 27. 
19 Zie bijv. Vitányi, The international regime of river navigation, p. 19-23. 
20 Men mag bijv. niet blindvaren op de bekende Den Tex, Oldenbarnevelt en Van Deventer, Gedenkstuk-
ken van Johan van Barnevelt en zijn tijd. 
21 Veenendaal, Johan van Oldenbarnevelt: Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie. 
Voorts de tekstuitgaven Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, dl. 14, resp. 1610- 1670, dl. 1, 
en Particuliere notulen … der Staten van Holland 1620-1640, dl. 5. 
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1585-1648 ontbrak echter tot op heden. Ook is de juridische, volkenrechtelijke 
kant van de zaak nog onvoldoende kritisch onderzocht.  

In dit hoofdstuk 4 wordt, in aansluiting op de voorgeschiedenis, de totaal nieuwe 
situatie in de Nederlanden geschetst zoals die ontstond door de Tachtigjarige Oor-
log. De veranderingen betroffen zowel het bestuurlijk-juridisch kader als de veilig-
heid en de economie. Die nieuwe verhoudingen, in de bredere context van een 
veranderend Europa, waren bepalend voor het lot van de Scheldevaart en de 
Scheldehavens. Daarna wordt ingegaan op de ontwikkeling van het nieuwe regime 
van de Scheldehandel, in het bijzonder op de financiële mechanismen. Vrij gede-
tailleerd zal worden beschreven hoe het Schelderegime mede onderwerp was van 
de onderhandelingen over vrede of een bestand.22 Naast de ontstaansgeschiedenis 
en de feitelijke inhoud van het nieuwe Schelderegime komen daarbij de drie ande-
re bovengenoemde onderzoeksvragen aan de orde: was dit regime de oorzaak van 
de economische achteruitgang van Antwerpen, was het uitzonderlijk in de Europe-
se context van die tijd en was het verenigbaar met het toenmalige volkenrecht? Bij 
de beantwoording van de laatste vraag zal behalve aan de algemene volkenrechts-
geschiedenis aandacht worden besteed aan de argumentatie die de partijen in de 
verschillende fasen aanvoerden. Ook gaan we de achtergrond en de inhoud van de 
artikelen over rivierenrecht in de andere verdragen van de Westfaalse Vrede na. 
Daarbij worden ook de (summiere) uitspraken van Hugo Grotius over het onder-
werp betrokken en in hun context geplaatst. Samenvattend gaat het in dit hoofd-
stuk om de oorsprong, het doel, de economische en juridische grondslag en de 
feitelijke uitwerking van het 'Zeeuwse Scheldemonopolie' in de periode tussen 
1555 en 1648. De kwestie van de Antwerpse achterlandverbindingen, 16e- tot 18e-
eeuwse projecten om de Schelde door kanalen met de Maas en de Rijn te verbin-
den, stond er zijdelings mee in betrekking. Voor de overzichtelijkheid worden die 
projecten apart behandeld in hoofdstuk 5. 

4.2 Opstand in de delta 

Landsheer keizer Karel V droeg in 1555 de macht in de Nederlanden over aan zijn 
zoon Filips II (1527-1598). Die liet het beheer ervan tussen 1559 en 1567 over aan 
zijn halfzuster Margaretha van Parma. De Nederlanden verkeerden in de jaren 
zestig van de 16e eeuw in een staat van grote maatschappelijke onrust. Oorlogen, 
handelsbelemmeringen en strenge winters hadden de economie ernstige schade 
toegebracht. Vooral in het industriële Vlaanderen en in de havensteden leed een 
groeiende onderklasse armoede en gebrek. Veel edelen waren ontevreden over de 
reorganisatie en centralisatie van het landsbestuur, die hun macht en invloed aan-
tastten. Ten slotte was er vrij algemene verontwaardiging over het, zelfs voor de 
begrippen van die tijd, ongenadig harde optreden van Filips' rechtbanken tegen 

                                                                    
22 Niet alle onderhandelingen van deze periode kunnen hier worden genoemd. Een keuze werd gemaakt 
voor de belangrijkste waarbij de Scheldekwestie een rol speelde. 
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andersdenkenden. Smeekschriften aan de vorst, waarin om gewetensvrijheid en 
meer respect voor de oude privileges werd gevraagd, haalden niets uit. De econo-
mische, politieke en godsdienstige onrust kwam in 1566 tot een uitbarsting. Het 
begon in Vlaanderen, maar breidde zich uit over grote delen van Brabant, Zeeland, 
Holland, Utrecht en in mindere mate de andere gewesten. Landsheer Filips liet 
daarop weer met grote strengheid ingrijpen en probeerde zijn orde te herstellen. 
De hertog van Alva, Fernando Álvarez de Toledo, die Margaretha in 1567 als land-
voogd opvolgde, bracht een sterk Spaans leger mee.23 Ook gematigde critici van het 
bewind wachtte van toen af vervolging en velen vluchtten voor de terreur naar het 
buitenland. Daar groepeerden ze zich en voerden vanaf 1568 aanvallen uit op 
Spaanse posities en schepen in de Nederlanden, om daarmee een grote opstand uit 
te lokken. Met de buit konden de ballingen intussen in hun levensonderhoud voor-
zien en hun armslag vergroten.24 

De eerste schermutselingen te land leverden niet veel op. De watergeuzen, on-
grijpbare en ongeregelde benden te water, hielden het vuur van de rebellie bran-
dend. Vanuit hun bases in Oost-Friesland en Zuid-Engeland kaapten ze in kleine 
groepjes schepen en pleegden overvallen. Prins Willem van Oranje (1533-1584), 
die met zijn broer Lodewijk van Nassau (1538-1574) leiding probeerde te geven 
aan de strijd, gaf hun enige wettigheid door het verstrekken van kaperbrieven.25 In 
1572 beraamden de broers een grote afgestemde land- en zeeactie, waaraan ook 
Frankrijk en Engeland zouden meewerken.26 Daarbij kwam een vloot met twaalf-
honderd watergeuzen onder leiding van de beruchte Luikse graaf Willem Lumey 
bij toeval in de Maasmonding voor Den Briel (nu Brielle) terecht. De onbedoelde en 
fortuinlijke inname, 'in naam van Oranje', van dit nauwelijks beschermde stadje 
leidde ertoe dat binnen enkele maanden bijna alle Noord-Nederlandse steden zich, 
soms na enige aandrang, bij de opstand aansloten. Maar ook in de Zuidelijke ge-
westen werden verschillende steden voor de opstand gewonnen, waaronder Me-
chelen, Leuven en Bergen. Alva, die zijn troepenmacht in het Zuiden samenhield, 

                                                                    
23 Het leger dat de landsheer in de Nederlanden inzette had aanvankelijk bijna uitsluitend Spaanse 
generaals en hoge officieren. Aan het einde van de 16e eeuw verschenen er op het eerste en tweede plan 
ook Italianen en Nederlanders, echter niet als commandant van belangrijke vestingen. Manschappen 
werden uit verschillende landen gerekruteerd en in 'naties' verdeeld. Spanjaarden vormden de elite-
korpsen. Het Spaans bleef ook tot het eind van het Spaans regime de officiële taal van het hele leger en 
de commandotaal. Jaloezie en tegenstellingen tussen de 'naties' zouden de werking van de krijgsmacht 
geregeld verlammen. González de León, The road to Rocroi: Class, culture and command in the Spanish 
army of Flanders, 1567-1659, p. 95-105. Parker, Het Spaanse leger in de Lage Landen, p. 34-57, 108-125, 
258-273. 
24 Over opstand en oorlog: Aitzema, Historie of verhael van saken van staet en oorlog. Bor, Oorsprongk, 
begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen. Van Meteren, Historie der Neder-landscher ende haerder 
na-buren oorlogen. Sylvius, Historien onses tijds. Pirenne, Histoire de Belgique, dl. 4. Presser, De Tachtig-
jarige Oorlog. Israel, De Republiek 1477-1806. Parker, Spain and the Netherlands.  
25 Willem bezat dat recht als soeverein van het prinsdom Oranje. 
26 Frankrijk en Engeland waren politieke en economische rivalen van de grootmacht Spanje. Ook moes-
ten de sterke protestantse partijen in beide landen niets hebben van het katholieke fundamentalisme 
van Filips II. 
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kon daar met veel geweld in korte tijd zijn greep op de situatie herstellen.27 In de 
monding van de Schelde was de kleine havenstad Vlissingen, achtergesteld bij het 
rijkere centrum Middelburg, rijp voor de opstand. Vlak na de inname van Den Briel 
wist Vlissingen een Spaans garnizoen buiten de poort te houden en sloot het zich 
bij de rebellen aan. De stad kreeg snel versterking, vooral van watergeuzen, en 
werd een centrum van verzet. Ze beheerste ook de toegang tot de Honte. Veere 
werd direct vanuit Vlissingen veroverd, maar Middelburg kon pas in 1574 na een 
langdurig beleg door de geuzen worden ingenomen. In de jaren daarna wisselden 
de krijgskansen in een vaak gruwelijke oorlog. Holland en Zeeland, afgelegen en 
afgesloten eilandgebieden, konden zich grotendeels als kern van de vrije gewesten 
handhaven. Alleen in deze provincies kreeg het calvinisme duidelijk de overhand. 
Zeeland, nog in een unie verenigd met Holland, maakte in 1579 van de gelegenheid 
gebruik, zich duidelijker als aparte provincie te profileren.28 De nieuwe eigen be-
stuurs- en beheersorganen waakten van toen af in het bijzonder over de specifieke 
Zeeuwse belangen. 

In de eerste maanden van de opstand probeerden de rebellerende steden zich met 
inbeslagnames en willekeurige belasting van handelsschepen een bron van inkom-
sten voor de oorlogsvoering te verschaffen. Dit werkte al snel tegen hen, omdat de 
handelsstromen kwamen stil te vallen. De Staten van Holland en van Zeeland brach-
ten daarop terug wat orde, door het toezicht en de belastingheffing aan zich te trek-
ken en te reguleren. De militaire bevoorrading van de vijand werd zoveel mogelijk 
verhinderd. De verdere handel met de door Spanje beheerste provincies, die toch 
niet geheel kon worden voorkomen en die anders via de buurlanden zou plaatsvin-
den, mocht grotendeels doorgaan. Ze werd echter gecontroleerd en met buitenge-
wone in- en uitvoerrechten belast. Van zijn kant vaardigde het Spaans bestuur al in 
1573 een verbod af, handel te drijven met de opstandige gebieden. Deze maatregel 
stuitte op grote praktische bezwaren. Het ging economisch slecht in het Zuiden en 
een belangrijk deel van de bevolking in de havensteden sympathiseerde er met het 
doel van de opstand. Deze steden verzetten zich daarom hevig tegen maatregelen 
die de eigen handel verder zouden belemmeren. Daarbij kwam dat de Zuidelijke 
Nederlanden afhankelijk waren van de aanvoer van graan en andere voedingspro-
ducten uit de Noordelijke gewesten, Noord-Duitsland en het Oostzeegebied, die 
bijna uitsluitend via Holland en Zeeland werden aangevoerd. Ook de Zuidelijke 
handelsboycot werd daarom al spoedig vervangen door een gecontroleerde in- en 
uitvoer, waarbij de invoer uit het opstandige Noorden met een extra Spaanse oor-
logsheffing werd belast. Uit deze regelingen van beide oorlogvoerende partijen zou 
het systeem groeien dat bekend werd als de 'sluiting' van de Schelde. 

In de moeilijke en ongewisse situatie waarin de strijdende partijen verkeerden, 
was de houding van het omringende buitenland van groot belang. Deze was aan-
                                                                    
27 De voorziene hulp van Frankrijk en Hugenotenlegers ontviel door de massamoord op de Hugenoten 
in de Bartholomeusnacht van 23 augustus 1572 en het vervolg daarvan. 
28 In het verlengde van de hechte juridisch-bestuurlijke unie onder de graaf van Holland-Zeeland sloten 
enkele Hollandse en Zeeuwse edelen en steden nog in 1575 de Unie van Dordrecht ter verdediging van 
hun gemeenschappelijke belangen. Kluiver, De souvereine en independente staat Zeeland, p. 84. 
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vankelijk in het voordeel van de opstandige gewesten. Frankrijk, met toen nog een 
invloedrijke protestantse minderheid, probeerde steeds zijn macht en invloed naar 
het noorden uit te breiden en was geneigd de opstandelingen te steunen. Met het 
religieus verdeelde Engeland had Spanje een gespannen verhouding, waarbij ook 
de agressieve Engelse handelspolitiek en de oude strijd over de tolheffing op de 
Schelde een rol speelden. Koningin Elisabeth van Engeland (1533-1603) liet daar-
om, ondanks haar afkeer van de 'onwettige' rebellie, oorlogstuig aan de opstande-
lingen leveren om Spanje te verzwakken en de Franse invloed af te weren. Toen 
Franse inmenging minder waarschijnlijk werd, probeerde Elisabeth als vanouds bij 
de Spaanse landvoogd handelsvoordelen te bekomen. In 1573 sloot Alva in Nijme-
gen een overeenkomst met Engeland waarbij dit land opnieuw privileges kreeg 
voor de handel op Antwerpen. Beide landen zouden de zeeroverij en de kaapvaart 
beteugelen en de grenzen voor de wederzijdse vijanden gesloten houden.29 De 
grote verwachtingen die het Spaans bestuur van dit verbond koesterde, werden 
niet bewaarheid. In hetzelfde jaar nog sloot Oranje een akkoord met de machtigste 
organisatie van Engelse kooplieden, de Merchant Adventurers, waarbij deze vrije 
doortocht naar Antwerpen kregen. Ze zouden de opstandelingen daarvoor bus-
kruit, wapens en proviand leveren en bemiddelen bij eventuele conflicten met de 
Engelse overheden. Getrouwe uitvoering van deze tegenstrijdige verdragen was 
voor de Engelsen onmogelijk. Elke partij bleef daarom doen wat haar in de gegeven 
situatie het beste uitkwam. Een van de gevolgen was dat een deel van de Vlaamse 
industrie en van de Antwerpse geldmarkt uitweek naar Engeland.30 

4.3 Antwerpen wordt frontgebied 

Ook de opvolger van Alva, Don Luis de Requesens, zette in 1573 zijn leger in om 
rebelse steden terug te winnen. Door nijpend geldgebrek maakte hij echter weinig 
voortgang. In 1576 ontstond er chaos toen de Spaanse staat bankroet ging en Re-
quesens stierf. Er was geen duidelijk gezag en het leger werd niet meer betaald. In 
deze verwarring verlieten de Spaanse troepen hun steunpunten in het Noorden, 
die ten koste van veel opofferingen veroverd waren, maar waar niets meer te halen 
was. Ze trokken rovend en brandschattend naar de Zuidelijke provincies. In het 
nog trouwe Antwerpen en het rebelse Maastricht richtten ze een 'Spaanse furie' 
aan. In reactie op de wanorde verenigden de Nederlandse Staten-Generaal, toen 
nog in Brussel gevestigd, zich in november 1576 onder leiding van Willem van 
Oranje met de radicaal-opstandige en overwegend calvinistische gewesten Holland 
en Zeeland in de 'Pacificatie van Gent'.31 Doel van dit bondgenootschap van Noord 
en Zuid, Luxemburg en Namen uitgezonderd, was zelfbestuur, terugtrekking van 
de Spaanse troepen uit het land en 'godsdienstvrede'. Het zuiden en oosten van de 

                                                                    
29 De overeenkomst van Nijmegen van 1573 werd geformaliseerd in het verdrag van Bristol van 1574. 
Doran, Elizabeth I and foreign policy, 1558-1603, p. 33. 
30 Prims, Geschiedenis van Antwerpen, dl. 8, 2e boek, p. 225-244. 
31 Israel, De Republiek, p. 206-209. 
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Nederlanden waren politiek en religieus verdeeld, maar nog in meerderheid katho-
liek en politiek gematigder dan de noordelijke zeegewesten. De opstand kreeg toen 
twee verschillende machtscentra, Holland en Brabant, die maar moeizaam samen-
werkten. Nadat het Spaans garnizoen, eindelijk betaald, in 1577 Antwerpen had 
verlaten, kon ook de zeevaart op de Schelde weer enigszins op gang komen. Lang 
niet alle uitgeweken handel keerde echter terug. Het pas acht jaar oude Hanzehuis 
was geplunderd, vernield en voorgoed verlaten. Ook handhaafden de Staten van 
Brabant en van Zeeland vooreerst hun oorlogsheffingen op de Scheldevaart.32 De 
'pacificatie' duurde maar kort, omdat de regering in Spanje deze niet erkende en de 
zaken herpakte. De kundige en energieke nieuwe opperbevelhebber en landvoogd 
Alexander Farnese (periode 1578-1592), prins en later hertog van Parma, begon 
vanuit zijn bolwerken in Luxemburg en Namen aan een lange strijd om de Neder-
landen weer geheel voor koning en katholicisme terug te winnen.33 Al spoedig 
moesten de Staten-Generaal uit het onveilige Brussel naar Antwerpen uitwijken. In 
het Franstalige Zuidwesten kon Farnese in 1579 met diplomatie de invloedrijke 
conservatieve katholieke edelen, geestelijken en patriciërs van Artesië, Henegou-
wen en enkele aangrenzende gebieden aan zich binden in de Unie van Atrecht. 
Deze elite was ontevreden over de groeiende macht van burgerlijke calvinistische 
radicalen in het centrum en noorden van het land, met wie ze qua taal en cultuur 
toch al weinig overeenkwamen. Gehoorgevend aan beloften voor een liberaler 
bewind, verzoenden de Staten van die zuidelijkste gewesten zich met koning Filips 
en zijn kerk. 

Hoewel tegen de zin van Oranje, en na een heftige interne strijd, sloten datzelfde 
jaar de zeven noordelijkste provincies, gedomineerd door Holland-Zeeland, een 
nader politiek, militair en financieel verbond, de Unie van Utrecht. De aanvankelij-
ke meerderheid van katholieke en gematigde steden in de noordelijke landgewes-
ten werd mede onder Hollandse invloed geleidelijk buitenspel gezet. Die Unie 
vormde voor Holland een belangrijke strategische buffer in zijn oostelijk voorland, 
waarvan de versterking ter hand werd genomen.34 Dat was nodig omdat Farnese 
in 1578 al in Opper-Gelre was doorgedrongen. In dat kwartier en in Vlaanderen en 
Brabant, landstreken die buiten de eerste uniebesprekingen waren gebleven, 
groeide de macht van de calvinisten, waardoor de interne spanningen toenamen. 
In verschillende plaatsen konden ze, zelfs als minderheid, het bestuur overne-
men.35 Belangrijke steden als Ieper, Gent, Brugge en het Brugse Vrije, Lier, Ant-
werpen, Breda, 's-Hertogenbosch en Venlo sloten zich bij de Utrechtse unie aan. 
Andere plaatsen in het Zuiden, zoals Brussel, en uiteindelijk ook de prins van Oran-

                                                                    
32 Van Houtte, Economische geschiedenis van de Lage Landen, 800-1800, p. 161. 
33 Alexander Farnese was de zoon van de eerste landvoogdes, Margaretha van Parma. Hij erfde in 1586 
van zijn vader de titel van hertog van Parma. 
34 Israel, De Republiek, p. 210-220. 
35 Aan beide zijden, katholiek en protestant, werden machtspolitiek en gruweldaden bedreven. Pas in de 
17e eeuw evolueerde de politiek naar pragmatisme. Bauwens, Opstand en verval: Aspecten van het 
dagelijks leven in het Brugse tijdens de laatste decennia van de 16de eeuw (waarin o.a. Therry, "Onver-
draagzaamheid en pragmatisme"). 
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je steunden het verbond.36 Het Unieverdrag bevestigde daarbij de oude politieke 
en economische verhoudingen en solidariteit, en gaf de Zuidelijke havens uitzicht 
op behoud en herstel van hun posities: 

(1) Ende eerst dat die voorseyde provincien sich metten anderen verbinden, confedereren ende 
verenygen sullen …, onvermindert nochtans een yegelycke provincie ende die particulier steden, 
leden ende ingesetenen vandien haeren speciaele ende particuliere previlegien, vryheden, exemp-
tien, rechten, … ende allen anderen haeluyden gherechticheyden waer inne syluyden den anderen 
nyt alleen gheen preiuditie, hinder ofte letsel doen sullen, maer sullen den anderen daer inne met 
alle behoirlicke ende moghelycke middelen jae met lyff ende goet (ist noot) helpen hantholden, sti-
ven ende stercken … 
(18) Item en sal d'eene vande geunieerde provincien, steden ofte leden vandien tot laste ende 
preiuditie vande anderen ende sonder gemeen consent geen imposten, convoygelden noch andere 
dierghelycke lasten moghen opstellen noch enighe van dese bontghenoten hogher moghen beswae-
ren dan hun eyghen inghesetenen.37 

Het resterende deel van Brabant en Vlaanderen, waar de neiging tot landelijke 
samenwerking veel geringer was dan in het Noorden, bleef een kwetsbaar over-
gangsgebied. Het stond een politieke middenweg voor en richtte zich officieel nog 
naar de Pacificatie van Gent en de, verzwakte, Staten-Generaal. Toen het Waalse 
Zuiden zich zonder strijd opnieuw had onderworpen, kreeg Farnese de handen vrij 
voor een gestage opmars van het Spaanse leger in Brabant en Vlaanderen. Door 
deze druk, maar ook door tegenstand bij adel, geestelijkheid en patriciaat, religieu-
ze tegenstellingen en het particularisme van hun steden, werd verdere aansluiting 
van Brabant en Vlaanderen bij de opstandige Unie moeilijk en ten slotte onmoge-
lijk.38 De Unie van Utrecht, die het grootste deel van het Nederlandse taalgebied 
omvatte, had het potentieel van een belangrijke middelgrote natie, die ook nog 
verwante grensgebieden in het huidige Duitsland had kunnen opnemen.39 Door de 
Spaanse militaire macht werd ze in de verdediging gedrongen en een deel van haar 
gebied ging tijdelijk of blijvend voor de nieuwe staat verloren. Het zwaartepunt 
van de vrije Nederlanden verschoof definitief van Brabant naar Holland-Zeeland.40 
De Noordelijke Nederlanden beriepen zich in latere jaren nog op het oude Unie-
verband toen het ging om de soevereiniteit over 'verloren maar teruggewonnen' 
gebieden.41 Belgische historici en politici gingen meestal uit van het grensverloop 
na de zegetochten van Farnese. Het Belgische Zuiden zou volgens die zienswijze 
daarna, en pas definitief door het verdrag van Munster, delen van Vlaanderen en 

                                                                    
36 Groenveld, De Unie van Utrecht: Wording en werking van een verbond en een verbondsacte, p. 29-51. 
37 Transcriptie in Groenveld, De Unie van Utrecht, p. 29-51 en Unie – Bestand – Vrede, p. 60-81. Pamflet 
Knuttel nr. 408. 
38 Israel, De Republiek, p. 217-218. 
39 Art. 11 van het Unieverdrag voorzag in de mogelijkheid van aansluiting van 'naebuerfursten, heeren, 
landen ofte steden [die] sich met dese voorseyde provincien begeerden te unyeeren'. Mogelijke scena-
rio's daarvan bij Von der Dunk, Een alternatieve geschiedenis van Nederland & Een alternatieve geschie-
denis van Duitsland. 
40 Israel, De Republiek, p. 220-245. 
41 Verslag van 29 april 1608 in Japikse, Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, dl. 14, p. 419. 
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Brabant aan het Noorden hebben verlóren.42 De onenigheid daarover speelde bij 
veel latere verdragen een rol. 

Gebrek aan geld en organisatie, waardoor garnizoenen niet werden onderhouden, 
brak de Noordelijke Unie op. Farnese die na het sluiten van de Unie van Atrecht in 
1579 zijn Spaanse troepen had laten vertrekken en toen enkel nog op Waalse 
steunde, versterkte zich na enkele jaren weer met Spanjaarden en andere buiten-
landers. Vanuit zijn zuidelijke steunpunten bracht hij tot 1584 grote delen van 
Brabant en Vlaanderen, waaronder Duinkerken, Brugge en Gent, weer onder 
Spaanse controle. Het nog vrije Antwerpen sloot hij daarbij steeds meer in, waar-
door de haven nog meer van zijn handel verloor. De Staten-Generaal weken verder 
noordwaarts uit naar Middelburg, later Delft en ten slotte Den Haag. Ze werden het 
belangrijkste bestuursorgaan van de 'Staatsen' in het hele opstandige gebied. In 
1585 isoleerde Farnese Antwerpen volledig door stroomafwaarts de Schelde met 
een schipbrug af te sluiten. Ontzettingspogingen vanuit Holland-Zeeland, na gefor-
ceerde geldinzamelingen in het Noorden, mislukten. Na elf maanden beleg gaf de 
stad zich in augustus van dat jaar aan de Spanjaarden over. Een nieuw verbond van 
de rebellen met Engeland en de oversteek van 6000 man Engelse hulptroepen 
kwamen te laat. In ruil voor hun financiële steun kregen de Engelsen Vlissingen 
met het zeefort Rammekens en Den Briel met zijn forten aan de Maasmond in 
pand. Ze legden er garnizoenen en droegen daarmee bij aan de bescherming van 
het kerngebied van de opstand.43 De Staatsen lieten sinds de Spaanse belegering 
geen vreemde schepen meer op de Schelde toe. De handel ging vanaf 1587 weer 
door, maar goederen komend vanuit zee of uit het Zuiden werden aan de grens 
door beide partijen gecontroleerd en op eigen schuiten overgeslagen. De regering 
in Brussel werkte actief mee aan die handel, omdat het land de in- en uitvoer en de 
belastingen daarop niet kon missen.44 Deze gezamenlijke veiligheids- en douane-
regeling – waarbij geen doorgaande vaart meer mogelijk was, maar wel doorgaan-
de handel – werd in het spraakgebruik de 'sluiting' van de Schelde genoemd. 

Farnese zette zijn veroveringstocht in het oosten en noordoosten van de Neder-
landen voort en bracht het gebied van de opstand terug tot nauwelijks meer dan 
het eilandenrijk van Holland en Zeeland. Aan het eind van de jaren tachtig waren 

                                                                    
42 Bijv.: 'On sait à quel prix les Provinces-Unies consentirent à cesser la guerre contre leur ancien souve-
rain: … l'Escaut fermé et l'abandon par l'Espagne au profit du nouvel État, d'un territoire considérable 
du Brabant, du Limbourg et de la Flandre, bref de toutes les villes conquises par les Hollandais pendant 
leur lutte opiniâtre de quatre-vingt ans.' [Bekend is voor welke prijs de Verenigde Provincies erin toe-
stemden de oorlog tegen hun voormalige soeverein te beëindigen: … sluiting van de Schelde en afstand 
door Spanje aan de nieuwe Staat van een aanzienlijk gebied van Brabant, Limburg en Vlaanderen, 
kortom van alle steden die door de Hollanders gedurende hun hardnekkige tachtigjarige strijd waren 
veroverd.] Delplanche, Un légiste anversois au service de l'Espagne: Pierre Roose, p. 146. Ook: 'C'est pour 
toujours … qu'il [le roi] leur abandonne les territoires conquis par elles.' [Het is voorgoed … dat hij (de 
koning) hun de gebieden afstaat die ze veroverd hadden.] Pirenne, Histoire de Belgique, dl. 4, 3e dr., p. 
287. In die gedachtegang spreekt men tot op de dag van vandaag nog van (boven of beneden) de Moer-
dijk als ware grens tussen Noord en Zuid. 
43 Verdrag van Nonsuch (Sans-Pareil) van 10 aug. 1585. In 1616 trof de Republiek een voordelige schik-
king voor die schuld en kreeg ze de plaatsen weer terug. 
44 Bindoff, The Scheldt question, p. 91-93. 
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van het 'vrije Brabant' alleen nog Bergen op Zoom en enkele vestingen in het 
noordwesten over. Van het 'vrije Vlaanderen' restte nog het bolwerk Oostende, een 
deel van het Vrije van Brugge (later het Vrije van Sluis genoemd), Terneuzen, Bier-
vliet en Axel. Daarnaast behielden de Staten enkele forten beneden Antwerpen.45 
Te gering om op zichzelf te overleven, waren ze aangewezen op de hulp en de 
voogdij van de noordelijke gewesten.46 De aftocht van de Spaanse troepen in 1590, 
om in te grijpen in de oorlog om de Franse troon, gaf de opstandige provincies 
ademruimte. Er was echter ten minste een sterke gesloten linie in het noorden van 
Vlaanderen nodig om de Spanjaarden duurzaam op afstand van het kerngebied van 
de opstand te houden. Die Noord-Vlaamse kuststreek, de zuidrand van het voor-
malige Frisia (zie hoofdstuk 2 en 3), met destijds nog eilanden, stroomgeulen en 
verloren polders, grotendeels ontvolkt, was een overgangsgebied dat sociaal-
geografisch en economisch nauw bij Zeeland aansloot. De Staatsen probeerden 
daarom de tussenliggende plaatsen die door Parma waren ingenomen te herwin-
nen. Ze konden er in latere jaren hun positie uitbreiden met onder andere Sluis, 
Aardenburg, Oostburg, Sas van Gent en Hulst. Deze sterkten werden verder be-
schermd door een reeks forten en schansen en uitgestrekte gebieden in het Vlaam-
se voorland die onder water gezet konden worden. Daardoor ontstond de belang-
rijke verdedigingswal van 'Staats-Vlaanderen', die in het westen reikte tot aan het 
Zwin. Pogingen om ook de andere havenplaatsen aan de Vlaamse Noordzeekust 
weer aan de Spaanse controle te onttrekken liepen op niets uit. Oostende, na drie 
jaar belegering totaal kapotgeschoten, ging daar zelfs in 1604 als laatste steunpunt 
voor de opstand verloren. 

4.4 Handelsembargo's en gecontroleerde handel 

De gewesten die vrij gebleven waren, stonden voor de taak hun Staat en haar over-
leven te organiseren. In 1581 verklaarden ze Filips II formeel vervallen van zijn 
rechten, omdat hij zich als landsheer een onverbeterlijke tiran had getoond, zonder 
respect voor hun oude privileges. Na een aantal mislukte experimenten met bui-
tenlandse vorsten, gingen ze vanaf 1588 zelfstandig verder als soevereine Repu-
bliek van de Verenigde Provinciën.47 Hun eerste zorg bleef, zich te land en ter zee 
tegen de Spaanse dreiging te beschermen. Het ging daarbij om een dubbele bedrei-
ging, de militaire en een economische, die overigens nauw verbonden waren. Om-
                                                                    
45 Dieleman, De verovering van Axel door prins Maurits in 1586 en de onmiddellijk daaraan voorafgaande 
tijd. Fruin, De Provincie Zeeland en hare rechterlijke indeeling vóór 1795, p. 128-151. 
46 Dit Vlaamse bruggenhoofd werd als 'committimus' voornamelijk door de Gecommitteerde Raden van 
Zeeland bestuurd. De rest van het latere Staats-Vlaanderen viel geheel onder het gezag van de Staten-
Generaal. Emmer, De grenzen van Nederland van de Wielingen tot aan den Rijn, p. 19. Fruin, De Provincie 
Zeeland en hare rechterlijke indeeling vóór 1795, p. 139-151. Poelhekke, Van Unie tot Rompunie: Een 
kanttekening bij het vierde eeuwgetij van de Unie van Utrecht, p. 11-12. 
47 De officiële staatsleer hield in dat het volk van elke provincie soeverein was en dat die macht gedra-
gen werd door de Provinciale Staten. Een deel van de macht, inzake defensie, oorlog en vrede, belastin-
gen, algemene middelen en buitenlandse betrekkingen, werd door de provincies aan de Unie gedele-
geerd. Die moest er eenstemmig over beslissen in de Staten-Generaal.  
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dat geen van beide partijen een duidelijk overwicht kon vestigen, kende de oorlog 
te land weinig open veldslagen. Die hielden immers grote risico's in. Beide zijden 
beperkten zich tot de belegering, inname of ontzetting van steden en forten. Deze 
veroveringen waren kostbaar en vroegen veel tijd, zodat men per zomerseizoen 
meestal maar weinig naar de ene of de andere zijde opschoot. Ze konden, wanneer 
onvoldoende werd geïnvesteerd in versterkingen en garnizoenen, ook weer snel 
verloren gaan. Op zee vonden hoofdzakelijk kleinere schermutselingen en weder-
zijdse kaperijen plaats, die het scheepvaartverkeer voor alle landen bijzonder on-
veilig maakte. 

Spanje voerde daarnaast met tussenpozen een economische oorlog, die minder 
geld uit de staatskas vereiste. Hij hield onder andere in dat Staatse schepen en 
handelaren niet mochten leveren en inkopen in Spaanse en Zuid-Nederlandse ha-
vens. Doel daarvan was de opstandige gewesten in hun inkomsten te treffen en 
zodanig te verzwakken dat ze hun weerbaarheid zouden verliezen. Een Spaans 
handelsembargo dat van 1585 tot 1589 duurde, bracht de economie van de vrije 
gewesten inderdaad grote schade toe. Ruïneus waren eveneens de handelsverbo-
den die Spanje van 1598 tot 1603 en later van 1625 tot 1629 oplegde. Spanje zelf 
en de Zuidelijke Nederlanden hadden daarvan overigens minstens zoveel te lijden 
als het geviseerde Noorden. Prijzen stegen en het Spaans bestuur kon de belas-
tingopbrengsten van de handel slecht missen. Ze bevorderen ten slotte ook dat de 
Hollanders en Zeeuwen zich steeds meer zelf met de handel op de Middellandse 
Zee, Afrika en Oost- en West-Indië gingen bezighouden.48 De Spaanse embargo's 
werden gewoonlijk van Staatse zijde beantwoord met tegenmaatregelen, vooral 
om te voorkomen dat andere landen de handel met de vijand zouden overnemen. 
De Staten-Generaal verboden dan alle handel met Spaanse gebieden, zelfs die van 
neutrale landen. Protesten wees ze af met een beroep op het volken- en oorlogs-
recht, dat toe zou laten de bevoorrading van de vijand zoveel mogelijk te belet-
ten.49 Ook in andere periodes werden nog, aan de ene of de andere zijde, ter on-
dersteuning van krijgscampagnes dergelijke verboden uitgevaardigd, meestal kor-
ter en gedeeltelijk of plaatselijk. De Staatse acties hadden daarbij ten doel, de be-
voorrading van het Spaanse leger te bemoeilijken, niet om de Spaanse of Zuid-
Nederlandse economie te breken. Dat laatste zou niet alleen illusoir zijn, maar ook 
in strijd met de handelsbelangen van de Republiek in die gebieden. Zowel de 
Spaanse als de Staatse embargo's verloren steeds na kortere of langere tijd hun 
werking. De kosten ervan werden te hoog, de voorraden raakten op en de draag-
kracht ervoor nam af, waardoor men ze steeds meer omzeilde. Ze werden dan 

                                                                    
48 Israel, De Republiek, p. 342. 
49 '… het recht aller volckeren, dat is, te mogen den vyant afbreuck doen, oock met ongemack van de 
vrienden'. Ledeboer, Beroep op volkenrecht vóór 1667, p. 120, 114-125. Het verbod op handel in stategi-
sche goederen met de vijand bestond al in het Romeinse recht: 'Cotem ferro subigento necessariam 
hostibus quoque venundari, ut ferrum et frumentum et sales, non sine periculo capitis licet.' [Ook een 
slijpsteen die benodigd is voor het wetten van een zwaard kan men niet aan de vijand verkopen zonder 
zich aan het risico van de doodstraf bloot te stellen, net zo min als ijzer, graan en zout.] Digesten boek 
39, titel 4, punt 11. Spruit, Corpus iuris civilis: Tekst en vertaling, dl. 5, p. 598. De Laet, Portorium, p. 431. 
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afgezwakt, ongedaan gemaakt of simpelweg 'vergeten' en er werd volstaan met 
een op korte termijn zo voordelig mogelijke regulering van de handel. 

Terwijl de situatie op het land gewoonlijk een onzeker evenwicht vertoonde, had 
de Republiek op de Noordzee vrijwel steeds de overhand. Voor hun zeemacht, 
georganiseerd in gewestelijke admiraliteiten50, konden Holland en Zeeland terug-
grijpen op hun vissers- en handelsvloot, die toentertijd de grootste ter wereld wa-
ren. Een deel van die schepen werd gebruikt als geleide om de eigen vissers- en 
handelsschepen in konvooien te beschermen. Een ander deel kruiste op de Noord-
zee om kaperschepen uit de buurt te houden. Ten slotte werd de marine ook inge-
zet om de aanvoer van Spaanse troepen en hun bevoorrading vanuit zee of over de 
rivieren zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe patrouilleerde een Staatse vloot 
voor de Vlaamse kust en legde men wachtschepen op de Schelde, Maas en Rijn. 
Deze hielden schepen op weg naar de Zuidelijke havens aan en onderzochten ze. 
Militaire versterkingen, oorlogstuig en strategische goederen werden geweerd of 
in beslag genomen, maar onschuldige handel werd gewoonlijk doorgelaten. Al bij 
het begin van de opstand was zowel aan Staatse als aan Spaanse zijde de praktijk 
ontstaan, de handel op de vijand en neutrale landen streng te reguleren en met 
extra oorlogsheffingen te belasten. De opbrengsten daarvan waren voor de Hollan-
ders en Zeeuwen onmisbaar om een oorlogsvloot in stand te kunnen houden.51 De 
traditionele bronnen van inkomsten waren volledig ontoereikend voor de extra 
kosten van de oorlogsvoering, waardoor de provincies toch geregeld gedwongen 
waren grote schulden te maken. Maar ook het Spaans bestuur, dat met chronische 
tekorten kampte, kon de oorlogsheffingen niet meer missen. Aan beide zijden werd 
de handel op de vijand daarom aan vergunningen verbonden, waarvoor naar ge-
lang de omstandigheden wisselende tarieven betaald moesten worden.52 

4.5 De praktijk van de convooien en licenten 

Aan de kant van de Republiek hield het systeem van oorlogsheffingen in dat 'con-
vooien' of 'geleidegelden' werden geheven op alle handel met neutrale landen, 
alsmede op de doorvoer en uitvoer vanuit vijandelijk gebied. Daarnaast hief de 
Republiek 'licenten' of 'verlofgelden', vier tot vijf maal hoger dan de convooien, op 
alle in- en uitvoer van de vijand.53 Ook de aangrenzende landen, waarnaar de vij-

                                                                    
50 Over admiraliteiten: 't Hart, The making of a bourgeois state: War, politics and finance during the 
Dutch revolt, p. 39-43. 
51 De Muntpoort in Middelburg kreeg in 1580 het opschrift 'Nervus belli pecunia' [Geld is de zenuw van 
de oorlog], begeleid door de waarschuwing 'Auro inservire nephas' [Slaaf te zijn van goud is zonde]. 
Kuipers, Het verhaal van Zeeland, p. 94. 
52 Enthoven, Zeeland en de opkomst van de Republiek, p. 109-150. Ebben, De Scheldedelta als verbinding 
en scheiding tussen Noord en Zuid, p. 27-49. Kluiver, De souvereine en independente staat Zeeland, p. 84-
120. Kernkamp, De handel op den vijand. 
53 'Convooien' kwamen voort uit de oude 'geleiden', betalingen voor beschermde doortocht. 'Licenten' 
waren betalingen voor vergunningen (verloven) om handel te mogen drijven met de vijand. Kernkamp, 
De handel op den vijand, dl. 1, p. 26-36. Grapperhaus, Convoyen en licenten, p. 15-17. 
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andelijke handel zou kunnen uitwijken, werden in dit systeem begrepen. De licen-
ten op de invoer of doorvoer vanuit het Zuiden moesten bij het overladen aan de 
grens worden betaald en die op de uitvoer of doorvoer naar het Zuiden in de 
Zeeuwse of Hollandse haven waar de schepen werden geladen. Als meesters over 
het Schelde-estuarium, beheersten de Zeeuwen een belangrijk deel van de inning 
van die heffingen. Deze waren weliswaar in beginsel een generaliteitsaangelegen-
heid, maar de opbrengsten kwamen ten goede aan de gewestelijke Admiraliteit die 
ze inde, in dit geval die van Middelburg. Ze werden steeds volledig aangewend 
voor de instandhouding van de oorlogsvloot en de apparaatskosten van die Admi-
raliteit.54 Tekorten werden zoveel mogelijk aangevuld door kaapvaart. In de 17e 
eeuw werden ze in verschillende vormen ook in de andere oorlogsgebieden in 
Europa ingevoerd.55 De convooien en licenten bleken als vergunningen en in- en 
uitvoerrechten ook al gauw een geschikt stuurmiddel in de landelijke en de pro-
vinciale handelspolitiek. Zeeland en Holland zouden er uitgebreid gebruik van 
maken. De regering in Brussel vaardigde vanaf het begin van de opstand verschil-
lende gedetailleerde reglementen uit over de handel met de rebellen en de licenten 
in het bijzonder. Naast de convooien en licenten bleven intussen ook de oude tollen 
bestaan, zoals die van Iersekeroord. Deze laatste, door Karel V in 1532 administra-
tief naar Antwerpen verplaatst, maar van oorsprong een Zeeuwse belasting (zie 
paragraaf 3.25-3.27), werd voortaan ook weer als 'Zeeuwse tol' door de Staten van 
Zeeland vergaard. 

Terwijl een deel van de Staatse vloot voor de Vlaamse kust, de Scheldemonding en 
de eigen kusten patrouilleerde, waakte een ander deel bij de grensposten op de 
rivieren. Een flottielje van minstens dertig Zeeuwse wachtschepen lag op de Schel-
de bij Lillo en een kleiner bij Biervliet op de Braakman. Ook de Zuidelijke Neder-
landen hadden een kleine vloot op de Schelde, die zelfs een enkele maal een uitval 
waagde. De wachtschepen, gesteund door forten op de oevers, beheersten de toe-
gangen naar Brabant en Vlaanderen enerzijds en naar Zeeland anderzijds. Ze be-
waakten er het handelsverkeer dat in hoofdzaak langs de Beneden-Schelde en de 
Braakman plaatsvond. Terwijl vóór de oorlog al veel vracht voor Antwerpen of 
Gent bij Walcheren werd overgeladen, voor de veiligheid van de vaart of vanwege 
het wijnmeetrecht, stelden de Staten-Generaal vanaf 1587 het overslaan ('verbo-
demen' of 'lastbreken' 56) voor alle buitenlandse schepen aan alle grensovergangen 
verplicht.57 De maatregel stoelde aanvankelijk op het oorlogsrecht en had weinig 
te doen met de historische verbodemingsplicht van de vroege Middeleeuwen (zie 
                                                                    
54 Veenstra, Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden, dl. 7 (Zeeland), p. 
200. 't Hart, The making of a bourgeois state: War, politics and finance during the Dutch revolt, p. 100-108.  
55 Buchstab, Reichsstädte, Städtekurie und Westfälischer Friedenskongreß, p. 157-159. 
56 Het verbodemingsrecht (vanaf de 17e eeuw ook wel enigszins verwarrend met 'stapelrecht' aange-
duid) werd in het Frans 'droit d'étape', 'droit de relâche (forcée)', 'droit d'échelle' of 'droit de rompre 
charge' genoemd, in het Duits 'Umschlagsrecht' en in het Engels 'right of compulsory transhipment'. Een 
uitgebreid overzicht over het recht en de plicht van verbodemen/lastbreken/overslaan/overladen gaf 
Gönnenwein, Das Stapel- und Niederlagsrecht, p. 319-339. 
57 De verbodemingsplicht gold niet alleen op de Schelde, maar ook op de Rijn bij Arnhem, op de Maas bij 
Lith en op de Dieze bij 's-Hertogenbosch. Verslag van 22 maart 1587 in Japikse, Resolutiën, dl. 5, p. 763-
764. Van Damme, "Scaldis geketend", p. 492. 
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paragraaf 2.15). Zeeland ging ook niet zo ver een nieuw algemeen stapelrecht te 
willen vestigen. De goederen werden er niet op de markt gebracht en veranderden 
niet van eigenaar, maar wisselden enkel van vervoerder. 

Het verbodemen diende in dit geval verschillende doelen. Op de eerste plaats was 
het de enige betrouwbare manier om de soort en hoeveelheid van de lading te 
kunnen vaststellen, zodat invoerverboden gehandhaafd en tollen, convooien en 
licenten nauwkeurig geheven konden worden. Het verbodemen beschermde de 
schepen en hun lading ook tegen willekeurige inbeslagname op vijandelijk gebied, 
die eerder veelvuldig was voorgekomen. Door het weren van buitenlandse zee-
schepen bevorderde men in een tijd van wijdverbreide piraterij en voortdurende 
dreiging van Spaanse invallen ook de veiligheid van het kwetsbare Zeeuwse eilan-
denrijk. Een gevolg was verder dat er in de Zuidelijke Scheldehavens nauwelijks 
nog goed uitgeruste zeeschepen aanwezig waren en geen getrainde bemanningen 
met kennis van de vaart voorbij Lillo. Dat verminderde aanzienlijk de kans dat 
Zeeland bij verrassing in de rug aangevallen zou worden. Het verbodemen ver-
schafte werk aan Zeeuwse binnenschippers en leidde waarschijnlijk ook tot extra 
vracht voor Zeeuwse zeereders. Daarbij kwam nog werkgelegenheid bij sjouwers-
gilden, ambtenaren en ondersteunende nering en nijverheid. Ten slotte verwacht-
ten de Zeeuwen dat het verbodemen ter plekke aanleiding zou geven tot logistieke 
en handelsactiviteien en dat het buitenlandse handelshuizen zou aanzetten zich 
daarvoor in hun provincie te vestigen. Dat laatste effect trad overigens maar in 
beperkte mate op. Van alle bovengenoemde doelen van het verbodemen kreeg het 
bevorderen van de eigen handel in de latere literatuur echter de meeste, zo niet als 
enige aandacht. 

Buitenlandse schepen met vracht voor de Zuidelijke Nederlanden laadden deze in 
de Scheldemonding over op Zeeuwse lichters. Daarbij controleerde de Admiraliteit 
de goederen en hief ze aan de hand van tarieflijsten de toepasselijke tollen, con-
vooien en licenten. De lichters voeren de handelswaren vervolgens naar de grens-
posten van Lillo, Biervliet, Philippine of Sas van Gent, waar Brabantse of Vlaamse 
schepen ze overnamen.58 De regering van het Zuiden stelde om vergelijkbare re-
denen het verbodemen aan de grens van haar binnenwateren in diverse opvolgen-
de plakkaten voor zowel de invoer als de uitvoer verplicht. Naast licenten liet ze op 
haar traject nog de oude Scheldetollen heffen, inclusief de 'Zeeuwse'.59 De strenge 
controle, de hoge heffingen, de dubbele tollen en de verbodemingsplicht op de 
Schelde deden veel scheepvaart uitwijken naar de kleinere Vlaamse kusthavens en 
zelfs naar Noord-Franse en Noord-Duitse havens. In oorlogstijd probeerde de Re-
publiek daarom ook daar haar blokkade van de Spaanse militaire bevoorrading te 
handhaven en licenten en convooien te heffen op de overige handel. Vergunningen 
voor die handel verstrekte ze alleen vooraf tegen betaling in bepaalde steden. Ze 
                                                                    
58 Bindoff, The Scheldt question, p. 91. Een uitzondering op de overlaadplicht werd gemaakt voor beder-
felijke, kwetsbare of erg zware goederen. 
59 Bindoff, The Scheldt question, p. 92. Voor de Zuidelijke reglementen inzake licenten en verbodemen 
zie o.a. Brants, Recueil des ordonnances des Pays-Bas: Règne d'Albert et Isabella 1597-1621, dl. 1, p. 20-26 
en 191-195, met verwijzingen naar eerdere plakkaten. 
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verantwoordde dit optreden buiten het eigen grondgebied met een beroep op het 
gebruikelijke oorlogsrecht, dat toestond acties van de vijand zoveel mogelijk te 
belemmeren, en op de zeer hoge kosten voor het onderhouden van een blokkade-
vloot. Het aanhouden en controleren van schepen op zee, vooral in de nacht en de 
winter, en zonder dat er verbodemd kon worden, was echter een moeilijke en dure 
zaak. Met de beperkte beschikbare middelen was niet steeds een doeltreffende 
blokkade mogelijk. Er vond daarom veel smokkel plaats langs de kusthavens, ook 
van Hollandse schepen die de strenge Zeeuwse controles op de Schelde wilden 
omzeilen. Handel op deze route zonder vergunning bracht het risico van inbeslag-
neming door de gemengd Zeeuws-Hollandse kustvloot met zich mee. 

De regering in Brussel ondersteunde, onder protest van Antwerpen, de verlegging 
van de handel naar Duinkerken, Nieuwpoort en later Oostende. Ze gaf daar vrijstel-
ling van sommige belastingen en rekende er lagere licenten aan dan op de Schelde. 
Het voordeel voor de handelaren werd overigens, nog afgezien van de risico's, 
weer deels of geheel tenietgedaan door de slechte achterlandverbindingen. Zo 
waren de Vlaamse kanalen smal en ondiep, moest daar meerdere malen worden 
verbodemd en handhaafden Brugge en Gent hun tollen en stapelrechten. Toch 
ontwikkelde zich via deze havens en de land- en binnenwaterwegen een groeiende 
handelsstroom. Ook bleef het Spaanse leger zich erlangs bevoorraden. Duinkerken, 
van 1579 tot 1583 onder de Unie van Utrecht nog zetel van een Staatse Admirali-
teit, was daarna de oorlogshaven van de Spaanse Nederlanden, belegerd door de 
Staatse vloot. Zijn werkloze zeelieden en vissers kregen commissiebrieven voor de 
kaapvaart op hun voormalige broeders. De Duinkerker en Nieuwpoortse kapers, 
die gedekt door nacht en ontij uitvoeren en terugkeerden, brachten de Staatse 
vissers- en handelsvloot enorme schade toe. Ook verdienden ze goed aan losgeld 
voor de bemanningen.60 De getergde Staten-Generaal zouden in 1600 zelfs een 
riskante veldtocht ondernemen om de kapersnesten in te nemen. Ze versloegen 
een Spaans leger bij Nieuwpoort, maar moesten Duinkerken laten varen. 

4.6 Handel op de Vlaamse kust 

Farnese liet in Duinkerken, Nieuwpoort en Sluis oorlogsschepen bouwen, die zich 
in 1588 bij een 'onoverwinnelijke armada' uit Spanje moesten voegen voor een 
invasie in Engeland. Door het verlies van die bondgenoot zou daarna ook de Repu-
bliek moeten vallen. Ondanks de grote omvang en kosten mislukte de operatie 
door onkunde, slechte organisatie, stormen, tegenwind en de gelukkige samen-
werking van de beide bedreigde landen. De Republiek verbood alle handel op de 
Vlaamse havens tussen Grevelingen (thans Gravelines, Frankrijk) en Sluis, en haar 
blokkadevloot belette met succes Farneses schepen uit te varen. Later hetzelfde 
jaar probeerde de legerleider enkele malen Tholen, de poort van Zeeland, in te 

                                                                    
60 Ook vanuit de andere Vlaamse kusthavens, en vanuit Zeeland, werd op de Noordzee kaapvaart bedre-
ven. 
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nemen om van daaruit de Zeeuwse macht te breken. Het kleine Staatse garnizoen 
wist het gevaar ternauwernood af te wenden. De blokkadevloot, waarvan een deel 
wegens schrijnend geldgebrek van de Admiraliteiten inmiddels weer was afge-
dankt, had hier weinig aan kunnen bijdragen.61 Vooral Zeeland, dat direct in zijn 
vrije bestaan werd bedreigd, drong er toen in de Staten-Generaal op aan de blok-
kadevloot opnieuw te versterken en het verbod op het gebruik van de Vlaamse 
kusthavens streng te handhaven. Dat zou bovendien de handel naar de Schelde 
dwingen, wat in Zeeland werkgelegenheid schiep en de Zeeuwse Admiraliteit extra 
inkomsten opleverde. Deze inkomsten zouden overigens nooit voldoende zijn om 
de kosten van zijn vloot geheel te dekken.62 Holland had een geringer direct belang 
bij de blokkade en zette zijn zeemacht bij voorkeur in voor de bescherming van de 
eigen koopvaardij. Toch werkte het vanaf 1589 mee aan een gezamenlijke marine-
begroting met vaste jaarlijkse afspraken over de omvang en de taken van de oor-
logsvloot. Ondanks dat zouden de betrekkingen tussen Holland en Zeeland in de 
jaren daarna nog ernstig verslechteren. 

Om het hoofd boven water te houden, probeerde Zeeland ook de Hollandse door-
voer naar Antwerpen met licenten te belasten, terwijl daarvoor al in Holland was 
betaald. De Hollandse Admiraliteiten protesteerden tegen die eigenmachtige maat-
regel, die in strijd was met de oorspronkelijke afspraken. Ze begonnen zelfs weer 
vergunningen te verlenen voor vaart op de Vlaamse havens, waarmee de Zeeuwse 
douane vermeden kon worden. Pas na langdurige bemiddeling door de andere 
provincies en stadhouder Maurits van Nassau konden de beide gewesten in 1590 
een 'provisioneel akkoord' over de kwestie sluiten, dat het Zeeuwse voordeel deels 
bestendigde. Voor Hollandse vrachten bestemd voor het Zuiden werd de helft van 
het licentgeld in het eigen gewest betaald en de andere helft in Zeeland. Dit gewest 
kreeg daarmee in feite een soort binnenlands 'stapelrecht' op de doorvoer door 
zijn wateren. De regeling zou twee eeuwen standhouden, waarbij de 'halve licent 
van Zeeland' later jaarlijks door Holland werd afgekocht.63 Daarnaast trachtte 
Zeeland, maar ook Holland, door manipulatie van het systeem van convooien en 
licenten een groter deel van de handel aan zich te trekken. Dat gebeurde vooral 
door kortingen op bepaalde tarieven toe te staan. Ook bleven sommige Hollandse 
kooplieden in strijd met het principiële verbod van de Staten-Generaal, en zelfs 
met verdekte steun van de Hollandse Admiraliteit, handel drijven met de Vlaamse 
kusthavens. Door buiten Zeeland om over zee te varen, ontdoken ze ook de 'halve 
licent van Zeeland'. 

                                                                    
61 Enthoven, Zeeland en de opkomst van de Republiek, p. 156-159. 
62 Veenstra, Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nedrlanden, dl. 7 (Zeeland), p. 
200. 
63 Kluiver, De souvereine en independente staat Zeeland, p. 86-88. Zeeland droeg ook een half licent aan 
Holland af voor de, veel minder talrijke, goederen die het via Holland naar vijandelijk gebied aan de 
Maas verscheepte. 
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Om geen handel aan Holland of Frankrijk te verliezen, zette Zeeland in 1591, on-
danks het verbod, de stap naar legalisering van de vaart op Sluis.64 Deze voorhaven 
van Brugge aan het Zwin werd tot dan toe net als de Vlaamse kusthavens aan de 
zeezijde geblokkeerd. Brugge was met reden ontevreden dat zijn verbinding met 
zee nagenoeg was afgesloten, terwijl Antwerpen en Gent hun handel, zij het extra 
belast en via Zeeland, wel konden voortzetten.65 De stad had aanvankelijk op die 
Scheldehandel willen aansluiten. Toen Brugge en Damme in het voorjaar van 1584 
door Farnese waren ingenomen, maar Gent nog de opstand steunde, zagen de 
Bruggelingen kansen voor hun oude plan om de Reie met de Leie en de Schelde te 
verbinden.66 In augustus van dat jaar, net voor ook Gent in Spaanse handen over-
ging, verleende Farnese hun inderdaad octrooi voor de aanleg van een kanaal met 
sluizen van Deinze aan de Leie naar Brugge. Twee koninklijke commissarissen 
onderzochten daarop het voorgestelde tracé en het volgende jaar werd met het 
werk begonnen. Gent, dat in 1379 al eens de bouw van een achterlandverbinding 
van Brugge had weten te voorkomen, protesteerde bij het landsbestuur, samen 
met Antwerpen en enkele andere steden. Hun klacht was dat door het kanaal wa-
ter van de Leie zou worden afgetapt, wat de bevaarbaarheid van die rivier zou 
verminderen. Deze beschuldiging sneed absoluut geen hout, omdat vanuit de Leie 
eerst omhooggeschut moest worden om enkele hoogtes te overwinnen. Hij was 
echter voldoende, net als bij verschillende andere kanaalprojecten uit de 16e en 
17e eeuw, om verwarring, angst en onrust te zaaien. Het werk viel stil, volgens de 
Bruggelingen omdat Gent de landsheer 'omkocht'.67 Het duurde nog tot rond 1624 
eer er een beperkte kanaalverbinding tussen Brugge en Gent (het Zuidleiekanaal) 
werd opengesteld. Pas diep in de 18e eeuw zou door het graven van coupures (ver-
bindingskanalen in of bij de steden) en het opheffen van privileges zoals de verbo-
demingsplicht een doorgaand zeekanaal van Oostende via Brugge naar de Schelde 
worden gerealiseerd.68 Brugge miste dus vooralsnog de mogelijkheid via de Schel-
de op veilige wijze overzeese handel te drijven. Waarschijnlijk als compensatie 
voor die tegenslag, stond het landsbestuur Brugge toe met de Zeeuwse autoriteiten 
te overleggen over een eendere regeling als die van Antwerpen en Gent. Brugge en 
Zeeland hadden daarbij een vergelijkbaar belang. 

De regeling voor Antwerpen en Gent, bewaakt door een Staatse riviervloot op de 
Schelde en de Braakman, was in de praktijk ontstaan en niet in een overeenkomst 
vastgelegd. De situatie van Sluis, gelegen aan het Sluise Gat, een uitloper van het 
Zwin, week in zoverre af dat dit gebied geheel Spaans was. De Republiek had er 
                                                                    
64 Elias, "Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen", dl. 4, p. 225. Kernkamp, De handel op den 
vijand, dl. 2, p. 97-99. 
65 De kanaalverbinding tussen Sluis en Brugge was al voordat Sluis in handen van Farnese viel (1587) 
verzand. Baggeren loonde niet zonder zekerheid van handel. Daarom gebruikte Brugge wel de binnen-
waterwegen naar Nieuwpoort, maar ook die handel was onregelmatig, duur en riskant. Coornaert, De 
Witte Kaproenen: De Gentse opstand (1379-1385) & De geschiedenis van de Brugse Leie, p. 95. 
66 Coornaert, De Witte Kaproenen, p. 42-102. 
67 De Brugse kroniekschrijver Guiliame Weyts, geciteerd door Beaucourt, Beschrijving van den opgank, 
voortgank en ondergank der Brugschen koophandel, p. 266-267, sprak van 'een gouden kistdam in de 
Leie'. 
68 Nowé, "Het streven van Gent naar de zee (XIIIe-XIXe eeuw)", p. 35-39. 
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schepen op zee, maar geen steunpunten op of aan het binnenwater. Zeeland eiste 
daarom eerst uitgebreide schriftelijke garanties inzake de procedures en de veilig-
heid. In oktober 1591 sloten de Staten van Zeeland en het College van de Zeeuwse 
Admiraliteit met het stadsbestuur van Brugge een 'Accoort op de openinge van de 
haven van der Sluys en vaert tot Brugge' (volledige tekst in bijlage 1).69 Dat ge-
beurde met de instemming van de regering in Brussel, maar zonder die van de 
Staten-Generaal. Partijen garandeerden elkaar de veiligheid en de goede orde van 
het onderlinge verkeer. Zeeland mocht daartoe bij het Spaanse fort Terhofstede 
aan het Sluise Gat een ongewapend wachtschip leggen, met ondersteuning en dou-
anepersoneel van de Zeeuwse Admiraliteit. Op deze plaats zouden wederzijdse 
convooien en licenten worden betaald en de goederen worden verbodemd: 

[punt 6] Is ook overdragen en onderlinge geaccordeert volgende de resolutien en meeninge van de 
Generale Staten der geunieerde Provintien, dat alle goederen op Brugge, en van Brugge herwaerts 
gaende of keerende, sullen verbodemt werden, en gene op eenen bodem te laten passeren dan met 
kennisse en voorgaende speciale paspoort van weder zijden. 

Daarmee werd een toestand geschapen, vergelijkbaar met de praktijk in Lillo op de 
Schelde en in Philippine op de Braakman, waarnaar zelfs uitdrukkelijk werd ver-
wezen. Bij Terhofstede was echter geen Staatse vloot aanwezig en werden alleen 
Zeeuwse schepen toegelaten. Om die redenen ook kende de uitvoering van de 
overeenkomst veel problemen. 

Aan Zeeuwse zijde werd geklaagd over verdragsschendingen, met name onveilig-
heid, aanhoudingen, berovingen en piraterij. De Staten-Generaal keerden zich 
principieel tegen het akkoord en vaardigden op 11 juli 1595 nog eens een alge-
meen verbod van handel op de Vlaamse Noordzeehavens uit. Voor het geval de 
vaart op Brugge toch geopend zou blijven, eisten de Staten-Generaal dat deze dan 
voor de hele Republiek zou worden vrijgegeven en onder haar toezicht kwam te 
staan. Zeeland wilde echter geen afstand doen van zijn bijzondere positie, liet de 
Bruggelingen beterschap beloven en hernieuwde op 14 februari 1596 de overeen-
komst (volledige tekst in bijlage 1).70 In het nieuwe akkoord werd ook expliciet de 
doorvoer van goederen vanuit Nieuwpoort over de binnenwateren naar Brugge 
verboden. Dat moest voorkomen dat Brugge nog langs die haven met Holland en 
het buitenland zou handelen. Onder grote druk stemde Zeeland er in 1597 alsnog 
mee in dat zijn akkoord met Brugge voor de andere provincies zou worden open-
gesteld. Het weigerde echter toezicht daarop van de Staten-Generaal. Deze laatste 
besloten ten slotte op 23 juli 1597 nogmaals alle Vlaamse kusthavens, Sluis inbe-
grepen, geheel en voor ieder af te sluiten. Na een negenjarige periode van vermin-
derd centraal gezag, zag Zeeland zich toen gedwongen hiermee in te stemmen.71 
                                                                    
69 Het Zeeuws-Brugse verdrag van 1591 en het vervolg daarop van 1596 zijn in druk verschenen in Bor, 
Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, dl. 3, p. 585-586, resp. dl. 4, p. 385-386. Ze 
zijn daaruit overgenomen in De Witt, Resolutien van consideratie der Ed. Groot Mog. Heeren Staten van 
Hollandt, 2e dr., p. 187-191; ze staan ook in Beaucourt, Beschrijving van den opgank, voortgank en on-
dergank van de Brugschen koophandel, p. 268-277. 
70 Kernkamp, De handel op den vijand, dl. 2, p. 156, 171-173. 
71 Bor, Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, dl. 4, p. 387-391. Helemaal afgelopen 
was de handel op Sluis daarmee overigens niet. Op 21 mei 1607 stond de regering in Brussel op verzoek 
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De akkoorden van 1591 en 1596 zijn bijzonder omdat de magistraat van Brugge en 
de Staten van Zeeland ermee voor het eerst in volle oorlogstijd een gezamenlijke 
officiële schriftelijke overeenkomst tussen de strijdende partijen troffen over ge-
controleerde handel in een beveiligde omgeving. Ze waren een eerste aanzet voor 
de Schelderegeling zoals later vastgelegd in het vredesverdrag van Munster. 

4.7 Consolidatie na wisselende oorlogskansen 

Nadat hij in 1598 met Frankrijk de vrede van Vervins had gesloten, droeg de be-
jaarde Filips II het geheel van de Nederlanden over aan zijn dochter de Infanta 
Isabella (1566-1633) en haar aanstaande echtgenoot aartshertog Albrecht (1559-
1621).72 Eén van de vele voorwaarden die 'de aartshertogen' daarbij werden opge-
legd was dat ze zonder goedkeuring van de Spaanse koning geen gebied aan der-
den mochten afstaan.73 Spanje bleef daarom sterk betrokken bij vraagstukken van 
oorlog en vrede met de opstandelingen. Dit temeer omdat Filips III (1578-1621), 
die de koning hetzelfde jaar opvolgde, zich moeilijk bij de overdracht aan zijn zus-
ter kon neerleggen. Spanje handhaafde ook, naast het kleine Zuid-Nederlandse 
leger, eigen troepen en garnizoenen in de Nederlanden. Na het kinderloos overlij-
den van Albrecht in 1621 viel de soevereiniteit over de Nederlanden, althans van-
uit Spaans gezichtspunt, weer terug aan de Spaanse kroon. Isabella zou het land 
daarna nog tot 1633 als landvoogdes blijven besturen. 

De tachtig jaar durende oorlog tussen de Verenigde Provincies en het Spaans of 
aartshertogelijk bestuur van de Zuidelijke Nederlanden was een tijd van wisselen-
de kansen voor de beide partijen. Er werden in die oorlog weinig grote veldslagen 
en zeeslagen gevoerd. Het ging vooral om de verovering en het behoud van strate-
gische posities, waarvoor te land meestal moeizame belegerings- en ontzettingsac-
ties nodig waren. Daarvoor was veel geld en kundige leiding nodig. Gedurende 
enkele perioden beschikte Spanje over de financiële en organisatorische middelen 
om de opstandige gewesten militair en economisch ernstig onder druk te zetten. 
Het kon dit echter nooit lang genoeg volhouden om hun weerstand definitief te 
breken. Het overwicht op zee en de daaruit voortkomende inkomsten uit wereld-
handel en oorlogsheffingen verschaften de Republiek voldoende reserves om het 
in moeilijke tijden uit te kunnen houden. Het oorspronkelijke doel, de Spanjaarden 
geheel uit de Nederlanden te verdrijven, werd na verloop van tijd door velen als 
onbetaalbaar en dus onhaalbaar, of zelfs onwenselijk gezien. Het overheersende 
nieuwe streven was een sterk, welvarend en protestant kernland, waarin ook an-
dere religies werden gedoogd, omgeven door een ruime veiligheidszone. Zo kon de 

                                                                                                                                                                      
van de magistraat van Brugge opnieuw de opening van de handel via Sluis met Holland en Zeeland toe. 
Brants, Recueil des ordonnances des Pays-Bas: Règne d'Albert et Isabelle 1597-1621, dl. 1, p. 327. 
72 Duerloo, Dynasty and piety: Archduke Albert (1598-1621) and Habsburg political culture in an age of 
religious wars, p. 41-47. 
73 Overdrachtsprotocol van Madrid, 6 mei 1598. Dumont, Corps universel diplomatique, dl. 5.1, p. 573-
576. 
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Republiek op het eind van de 16e en in de eerste jaren van de 17e eeuw de Spaanse 
garnizoenen uit het grootste deel van de noordelijke en oostelijke gewesten, als-
mede uit de noordrand van Brabant en Vlaanderen verdrijven.Tot verdergaande 
veroveringstochten, waar stadhouder Maurits (1567-1625) soms toe aanzette, was 
de Republiek maar zelden in staat en bereid. De vele pauzes in de strijd gaven bei-
de partijen de gelegenheid weer enigszins van de zware inspanningen te herstel-
len. Deze onderbrekingen waren tegelijk een testcase en een precedent voor een 
formele beëindiging van de vijandelijkheden. Gedurende de hele oorlog werden 
daarvoor geregeld meer of minder serieuze contacten gelegd. 

Filips III kreeg door de vrede met Frankrijk meer de handen vrij om zich met de 
oorlog in de Nederlanden bezig te houden. In 1604 sloot hij in Londen, samen met 
de aartshertogen, ook vrede met Engeland. Het verdrag bevatte regelingen over de 
Engelse handel en scheepvaart op de Zuidelijke Nederlanden. Zo gaf artikel 18 de 
Britten vrije toegang tot alle havens van het Zuiden, maar verbood het hun gebruik 
te maken van Zeeuwse en Hollandse schepen of aan de Republiek heffingen van 
enige soort te betalen.74 Dat betekende dat ze niet mochten verbodemen en geen 
Staatse convooien en licenten mochten betalen. De Engelsen gaven er een soepele 
interpretatie aan. De benoeming door Filips van de kundige Genuese opperbevel-
hebber Ambrogio Spínola (1569-1630), die bereid was zijn eigen geld en financiële 
connecties te gebruiken, zette de opstandige gewesten verder onder druk. Spínola 
veroverde Oostende en won ook een aantal vestingen aan de Duitse Rijn en aan de 
oostkant van de Republiek, waardoor haar verbindingen met Duitsland bemoeilijkt 
werden. Bij gemis aan een vloot kon hij in het sterk verdedigde Zeeland niet effec-
tief optreden. Aan de Zeeuwse zuidflank verloor hij zelfs het belangrijke Sluis, zo-
dat de Staatse macht reikte tot aan het Zwin. 

De Britse regering, die nog steeds Brielle en Vlissingen in pand had, testte meteen 
na het verdrag van Londen de economische artikelen van die vrede. Ze vroeg de 
Staten-Generaal of Engelse en Schotse schepen met niet-militaire goederen weer 
vrij op Antwerpen en de Vlaamse kusthavens mochten varen. De rechtmatigheid 
van de blokkade van de Vlaamse kust en de 'sluiting' van de Schelde was al vanaf 
het begin een twistpunt met de omringende bevriende en neutrale landen geweest. 
De Staten-Generaal besloten na lang beraad niet in de logica van het Spaans-Britse 
verdrag te treden en het verzoek van de vroegere bondgenoot in de allervriende-
lijkste bewoordingen af te wijzen.75 Ze steunden daarbij op het 'keizerlijk en alge-
meen volkenrecht' dat zou inhouden dat men de toevoer naar vijandelijke havens 

                                                                    
74 '… provided the subjects of the most serene King of England do not make use of the ships of the Hol-
landers, or of the inhabitants of the other United Provinces, nor carry any of the commodities of Holland 
or the United Provinces, wherefoever bought or receiv'd, or any thing for which duties have been paid 
in Holland or the United Parts, into the Provinces of the most serene the Archduke and Archdutchess, 
nor bring any thing from thence to them …' [Whatley], A general collection of treatys, dl. 2, 2e dr., p. 141. 
Pamflet Knuttel nr. 1252B, p. 11 (in het Frans). 
75 Discussie 5-29 nov. 1604, Japikse, Resolutiën, dl. 13, p. 92 -94. Van Meteren, Historie der Neder-
landscher ende haerder na-buren oorlogen, p. 519-520. Bindoff, The Scheldt question, p. 93-94. 
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door handelsschepen van alle naties mocht beletten.76 De benauwde toestand van 
het land zou het opgeven van die strategische positie ook niet toelaten. Het volle-
dig vrijgeven van de handel op het Zuiden hield een aantal risico's in. Als de goe-
deren niet in Staatse wateren zouden worden overgeladen, was er kans op smok-
kel van oorlogsmaterieel en van ontduiking van heffingen. Verder kon men dan 
verwachten dat de regering in Brussel de handel van het Zuiden geheel op het be-
vriende Groot-Brittannië zou richten en die met de rebelse Republiek nagenoeg 
onmogelijk zou maken. Het economisch luik van de oorlogsvoering was voor het 
Noorden van levensbelang om financieel op de been te blijven. Vooral Zeeland was 
voor het behoud van zijn zeemacht afhankelijk van het verbodemen op de Schelde 
en de inkomsten uit oorlogsheffingen. Ten slotte bestond het gevaar dat de aarts-
hertogen vreemde schepen konden bemachtigen en van het mindere toezicht ge-
bruik zouden maken om doelen in Zeeland te overvallen. Engeland wilde nog, om 
aan de Staatse bezwaren tegemoet te komen, genoegen nemen met alleen de vaart 
op Lillo. Daar zou dan verbodemd worden, zodat de Republiek de in- en uitvoer 
kon blijven controleren. Ook daar gingen de Staten-Generaal niet op in. De aarts-
hertogen en de Engelsen ondernamen ook in 1605, voorlopig zonder succes, nog 
pogingen de scheepvaart op Antwerpen en de Vlaamse kust verder te openen.77 

Aan het begin van de 17e eeuw was de Republiek financieel uitgeput door de oor-
logsuitgaven en de handelsboycot. Na 1604 was ze ook vrijwel zonder buitenland-
se militaire steun. Verschanst achter waterlinies, bleef haar moreel echter onge-
broken. Ook Spanje had ernstige problemen – door financieel wanbeheer ging het 
in 1607 nogmaals bankroet – en was daardoor niet in staat tot een beslissende 
doorbraak. De aartshertogen en Spínola zagen in, anders dan de machthebbers in 
Madrid, dat hun chronische geldgebrek hen vroeg of laat tot opgeven zou dwingen. 
Ze adviseerden de koning daarom de strijd best zo snel mogelijk te stoppen.78 
Spanje vreesde vooral de opkomende macht van de Republiek buiten Europa. Die 
had daar vanaf 1595 nieuwe handel gezocht en bedreigde er de inkomsten waar-
                                                                    
76 Later zouden de Staten-Generaal zich ook nadrukkelijk beroepen op het feit dat ze de Vlaamse haven-
steden feitelijk belegerden: '… ende dat uijt redenen dat haere Ho. Mo. de voorszegde havenen met 
oorlochschepen tot excessive costen vant Landt continuelijck houden beset, omme den uijt ende toe-
voer ende commercien met den Vijant aldaer te beletten, ende d'selve havenen ende plaetsen gehouden 
werden voor belegert, twelck van outs in langdurich gebruyck is geweest, opt exempel van alle Conin-
gen, Princen, Potentaten ende andere Republicquen, die oock gelyck recht in soodanigen geval gebruijc-
ken.' Geciteerd in Oudendijk, "Blockaded seaports in the history of international law", p. 3-4. Eyffinger, 
Compendium volkenrechtsgeschiedenis, p. 89-90.  
77 'Vom Brüßelischen Hoff geht hie das Geschrei, das man daselbsten … auch zum Willkhom des Groß-
Britannischen Ambasciadors, dan ihre Ratschlege dahin gerichtet sein sollen, wie der fürnembste 
Khauffhandel dieser zweyen Nationen von London biß auff Antorff deriuirt und im Schwang gebracht, 
den Hollendern aber ihre Commercia ie lenger ie weitter benommen werden möchten.' [Van het Brus-
selse hof gaat hier het gerucht dat men daar … ook als welkom voor de Britse ambassadeur … hun 
raadgevingen erop gericht zouden zijn, hoe de belangrijkste koophandel van deze beide naties vanuit 
Londen naar Antwerpen verlegd en op gang gebracht kan worden en daarentegen aan de Hollanders 
hoe langer hoe meer hun handel zou kunnen worden ontnomen.] Brief van 17 mei 1605 in Ebeling, 
Philibert du Bois' diplomatische Berichte, dl. 1, p. 33. Zie ook p. 53, 55 en 77-78 over de afgewezen Engel-
se vraag om, als vermoede inleiding op handelsvaart, Spaanse krijgsgevangenen in konvooi naar een 
Vlaamse haven te mogen brengen. 
78 Lefèvre, Spinola et la Belgique, p. 37. 
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van de Spaanse kroon sterk afhankelijk was. In 1602 had ze voor die negotie en 
verre machtsontplooiing de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) octrooi 
verleend. De Spaanse koning was bereid tot zekere toegevingen, als de Republiek 
zich uit Azië, Afrika en Amerika zou terugtrekken en de rechten van de katholieken 
in het Noorden erkende.79 In die situatie kwamen de aartshertogen en Spínola in 
1607 een staakt-het-vuren overeen met raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt 
(1547-1619). In de betreffende briefwisseling werd, als grote concessie, een voor-
lopige en voorzichtige erkenning uitgesproken van de onafhankelijkheid van de 
Republiek ('… als de selve houdende voor vrye Landen, Provintien ende Staten, 
daerop hare Hoocheden niet en pretenderen'). Er was in de tekst nog geen sprake 
van vrijheid van wederzijds verkeer en van handel, laat staan van scheepvaart. 
Men sprak alleen af dat die in orde en veiligheid zouden plaatsvinden: 

Insgelijck [sal mede bewillight werden] op de ordre ende versekeringhe vande onderlinghe naviga-
tie, trafficque ende frequentatie metten aencleven van dien, …80 

Tot zijn grote ontstemming kreeg de koning niet de geëiste formele toezegging inza-
ke de koloniale handel of de katholieke religie. De raadpensionaris stelde die wel in 
het vooruitzicht, als volgende besprekingen tot algehele vrede zouden leiden.81 

4.8 Twisten over het recht van de zee 

Portugal en vervolgens ook Castilië hadden in de 15e en 16e eeuw als eerste vanuit 
Europa de 'nieuwe wereld' van 'West- en Oost-Indië' verkend en daar handelspos-
ten gevestigd. Op grond van ontdekking, pauselijke toewijzing en hun christelijke 
plichten van bekering en bescherming claimden die koninkrijken een alleenrecht 
op de betreffende gebieden en zeeroutes. Door bilaterale verdragen verdeelden ze 
de invloedssferen, waarbij Portugal zich voornamelijk op Azië, Afrika en 'Brazilië' 
en Castilië zich op de rest van Amerika en de Grote Oceaan zou richten.82 Nadat 
Portugal in 1580 in een personele unie met de Spaanse kroon werd verbonden, 
bezat koning Filips II nagenoeg een monopolie op de zeehandel met andere we-
relddelen. De organisatie bleef in handen van het Castiliaanse Casa de Contratación 
in Sevilla, later Cádiz, en het Portugese Casa da Índia in Lissabon. Via die compag-
nieën hield de koning direct toezicht op de verre handel en kreeg hij zijn aandeel 
van de opbrengsten. Andere delen van het Spaanse Rijk, met name de Nederlan-
den, Catalonië en Napels-Sicilië, waren vanouds actief in de West- en Noord-

                                                                    
79 Israel, De Republiek, p. 437-444. Knapen, De man en zijn staat: Johan van Oldenbarnevelt, 1547-1619, p. 
215-219. 
80 Brief van hare Hoocheden aende E. Moghende Heeren der vrye Vereenichde Nederlantsche Provintien 
ghesonden … mitsgaders seeckere antwoorde der E. Heeren Staten voornoemd ende syne Excellentie aen 
hare Hoocheden …, p. 1 (pamflet Knuttel nr. 1364). 
81 Israel, The Dutch Republic and the Hispanic world 1606-1661, p. 5-6. Knapen, De man en zijn staat, p. 
219-220. 
82 Fisch, Die europäische Expansion und das Völkerrecht, p. 46-54.  Fahl, Der Grundsatz der Freiheit der 
Meere in der Staatenpraxis von 1493 bis 1649, p. 2-33. Eyffinger, Compendium volkenrechtsgeschiedenis, 
p. 54-58. 
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Europese kustvaart en in de Middellandse Zee, maar mochten niet op de beide 
Indiën varen.83 Dit stelde geen grote problemen zolang Nederlandse schepen de 
koloniale waren in Spanje en Portugal konden ophalen. De situatie veranderde 
toen de Hollandse en Zeeuwse rebellen uit de Iberische havens werden geweerd en 
zelf op zoek gingen naar de Indische rijkdommen. Franse en Engelse ontdekkers, 
kapers en handelaars hadden zich al veel eerder in de zeeën buiten Europa ge-
waagd. Het Spaans-Portugese monopolie werd toen van meerdere kanten be-
dreigd. Een van de voorwaarden bij de overdracht van de Nederlanden aan de 
aartshertogen was geweest dat van daaruit nooit scheepvaart en handel op de 
Indiën mocht worden ondernomen.84 Overtreders wachtte de doodstraf en mis-
bruik zou de terugval van die landen aan de Spaanse kroon tot gevolg hebben. De 
uitsluiting van andere delen van het Rijk van de Indische handel was gebaseerd op 
historische rechten, maar werd ook gerechtvaardigd door de omstandigheid dat 
Castilië en Portugal bijna alleen moesten opkomen voor de financiering van het 
hof, de centrale regering, de internationale verplichtingen en de vele oorlogen. 
Landbouw en industrie raakten er echter in verval en zelfs de rijke inkomsten uit 
de koloniën waren meestal onvoldoende om die immense kosten te dragen. Pogin-
gen om door een staatshervorming de lasten evenwichtiger te verdelen, slaagden 
niet. De andere deelstaten verzetten zich tegen belastingverhogingen, zelfs toen 
hun de mogelijkheid van handel met de Indiën in het vooruitzicht werd gesteld. 
Elke aanslag op de inkomsten uit de verre handel was daarom voor de machtheb-
bers in Madrid een aanslag op het Rijk zelf. 

Aan het eind van de 16e en het begin van de 17e eeuw waren de meningen over 
vrijheid van zeevaart en handel met overzeese gebieden nog zeer verdeeld.85 In 
Europese zeeën waren vaart en handel meestal vrij voor zover de betrokken lan-
den daarbij voordeel hadden. In een aantal gevallen werden ze geregeld door bila-
terale scheepvaart- en handelsverdragen. Niet ongebruikelijk was dat soevereini-
teit (imperium) werd uitgeoefend over zeestraten en kustwateren, meestal beperkt 
tot bescherming en rechtspraak. Het Turkse Rijk, Venetië, Genua, Denemarken, 
Zweden en Engeland beschouwden echter uitgestrekte zeegebieden voor hun kust, 
'territoriale wateren', als hun bezit of eigendom (dominium).86 Buitenlandse sche-
pen konden er worden onderworpen aan een stelsel van vergunningen en hef-
fingen of helemaal worden geweerd. Spanje en Portugal pretendeerden elk een 
alleenrecht op de helft van de nieuw ontdekte wereldzeeën. Andere zeevarende 
naties, zoals Frankrijk en Engeland, erkenden die aanspraken niet en bestreden de 
inperking van hun vrijheid met juridische en diplomatieke middelen en door voor-
zichtige infiltratie. Ook sommige Spaanse en Portugese rechtsgeleerden bepleitten 
het recht van de vrije zee, vooral echter waar het ging om Europese wateren. 
                                                                    
83 Den Haan, Moedernegotie en Grote Vaart, p. 23-61. 
84 Art. 8 van het protocol: '… ne pourront en façon quelconque negotier, trafficquer, ou contracter és 
Indes Orientales, & Occidentales, & n'y envoyeront nulles sortes de navires, sous quelque tiltre, regrés 
ou prétexte que ce soit …'. Dumont, Corps universel diplomatique, dl. 5.1, p. 574. 
85 De Pauw, Het Mare Liberum van Grotius en Pattijn, p. 9-16. 
86 Engelhardt, Du régime conventionnel des fleuves internationaux, p. 17. Eyffinger, Compendium volken-
rechtsgeschiedenis, p. 52-53. 
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Frankrijk en Engeland bereikten voorlopig slechts dat hun verre handel soms oog-
luikend werd geduld. In de vredesverdragen die ze in 1598 en 1604 met de Spaan-
se kroon sloten, werd op dit punt alleen dubbelzinnig naar onduidelijke eerdere 
verdragen verwezen. Filips III hield vast aan zijn principiële claim van alleenrecht 
op de Nieuwe Wereld. De vaart van Frankrijk en Engeland naar de Indiën en Afrika 
gebeurde op eigen risico. Hun schepen werden er, als er een aanleiding en moge-
lijkheid voor was, aangehouden, opgebracht en verbeurd verklaard, hun beman-
ningen en kolonisten soms omgebracht. Omgekeerd kaapten Franse en Engelse 
piraten ook Spaanse en Portugese schepen. In de praktijk ontzagen andere landen 
echter de door Spanje en Portugal werkelijk gecontroleerde gebieden en ontplooi-
den ze zich vooral in nog niet ontdekte streken.87 

Niet gerust op de uitkomst van vredesonderhandelingen, zocht de VOC juridische 
en politieke steun in haar strijd tegen de Spaans-Portugese claims en voor een 
verzekerd eigen handelsimperium in Oost-Indië. Ze benaderde daarvoor Hugo de 
Groot (Grotius, 1583-1645), jong en briljant advocaat-fiscaal van het Hof en de 
Hoge Raad van Holland en Zeeland, later pensionaris van Rotterdam en deelnemer 
in het bestuur van Holland en de Republiek. Hij kwam voort uit een Delfts patrici-
ersgeslacht – zijn vrouw uit een familie van Zeeuwse regenten – en had uitsteken-
de contacten in de wereld van het recht, de wetenschap, politiek, kunsten, letteren 
en de kerk. Op verzoek van de Compagnie schreef hij een aantal gelegenheidstrak-
taten die haar belangen bij de Staten-Generaal, de Admiraliteiten en buitenlandse 
mogendheden moesten verdedigen.88 De recente geschiedenis van de vaderlandse 
en koloniale oorlog werden daarbij pasklaar gesneden en bewerkt. Ze werden 
echter geschreven vanuit de vaste overtuiging dat het overleven van de Republiek 
afhing van het behoud van een machtige, dynamische en weerbare Compagnie. 
Deze versterkte de financiële basis van de Staat en verzwakte die van de vijand, 
terwijl de opening van een tweede front in de Indiën de militaire druk op de Repu-
bliek verlichtte. Het waren knappe en uiterst bruikbare traktaten. De eerste ver-
handeling was De iure praedae (Over het recht op buit) uit 1606, oorspronkelijk De 
Indis (Over de zaken van Indië) genoemd en geschreven op aanvraag van de Am-
sterdamse kamer van de VOC.89 Ze rechtvaardigde de kaping van een kostbaar 
Portugees vrachtschip, en een agressieve handelsoorlog in Azië in het algemeen, 
door een creatieve en visionaire uitwerking van beginselen van humanisme en 
natuurrecht. Ze werd voorlopig niet gedrukt, maar een hoofdstuk ervan zou in 
1609 op verzoek van de Zeeuwse kamer in een wat andere vorm, maar met in we-

                                                                    
87 Fisch, Die europäische Expansion und das Völkerrecht, p. 54-71. Roelofsen, "Grotius and International 
Law", p. 6-7. Fahl, Der Grundsatz der Freiheit der Meere, p. 62-63 en 105-106. Davenport, European 
treaties bearing on the history of the United States and its dependencies, dl. 1, p. 246-257. 
88 Een uitgebreide studie van de betekenis van Grotius' werken voor de VOC schreef Van Ittersum, Profit 
and Principle: Hugo Grotius, natural rights theories and the rise of Dutch power in the East-Indies, 1595-
1615. Een korte schets gaf Roelofsen, "Hugo de Groot en de VOC". 
89 Ze had de voorlopige titel De Indis (Over de zaken van Indië) en werd pas in 1864 herontdekt. In 1868 
werd ze onder de titel De iure praedae commentarius (Verhandeling over het recht op buit) uitgegeven. 



ONDERHANDELINGEN OVER HET SCHELDEREGIME TIJDENS DE TACHTIGJARIGE OORLOG 

323 

zen dezelfde inhoud, worden uitgegeven als Mare liberum (De vrije zee).90 Dit trak-
taat legde de grondslag voor andere werken over een nieuw zee- en handelsrecht, 
een vervlechting van natuurrecht en positief recht. Het was toegesneden op de 
behoeften van de Compagnie en de nieuwe Staat, maar was uiteindelijk ook bron 
van inspiratie in breder internationaal verband. Cruciaal was een memorandum 
dat Grotius voor de VOC schreef bij het begin van de vredesonderhandelingen van 
1608.91 Hierin verdedigde hij op systematische wijze de vaart en handel van de 
Republiek op Oost-Indië. Hij voerde de juridische, politieke, geostrategische en 
economische gronden ervan aan en schilderde ook de rampen waartoe een even-
tuele terugtrekking van de VOC zou leiden. Grotius pleitte voor wereldwijde vrije 
vaart, vrede in Europa en zonodig voortzetting van de oorlog daarbuiten. Dat laat-
ste was vergelijkbaar met wat ook Frankrijk en Engeland stilzwijgend met Spanje 
waren overeengekomen. Het geschrift bleek een goede en welkome handleiding 
voor de Staatse delegatie en bepaalde in belangrijke mate haar opstelling en uit-
eindelijk het onderhandelingsresultaat.  

In zijn puurste vorm was het natuurrecht van de vrije zee, gebaseerd op het Ro-
meinse recht, een geschikt polemisch beginsel om de uitsluiting door monopolie-
houders te bestrijden. Het bood echter geen volledige oplossing voor de praktische 
problemen van de wereldhandel van die tijd. Daarvoor moesten de belangen van 
meerdere naties met elkaar worden verzoend, rekening houdend met hun wil en 
mogelijkheden om die met diplomatieke en militaire middelen te verdedigen. Gro-
tius, voortbouwend op het werk van klassieke, middeleeuwse en vroegmoderne 
voorgangers, bestreed de verstrekkende aanspraken van Portugal en Spanje, om-
dat de oceanen door hun aard en uitgestrektheid altijd gemeenschappelijk bezit 
van de mensheid zouden zijn geweest. Hun claim op de hele Nieuwe Wereld zou 
ook lang niet overal door werkelijke controle en bezetting worden gedekt.92 Het 
natuurrecht rechtvaardigde de zelfverdediging van de Compagnie, die 'op brute 
wijze' door Portugal uit Oost-Indië werd geweerd, en haar ingrijpen aan de zijde 
van inlandse vorsten en volken, die 'wrede tirannie' van de Portugezen ondervon-
den.93 In de jaren 1613-1615, toen Engeland zich in Azië ontplooide en daarover 
met de Republiek onderhandelde, verdedigde Grotius de eigen regionale monopo-
lies van de VOC, zoals in de Molukken. De Compagnie zou die rechten door 'recht-
vaardige verdragen' met plaatselijke machthebbers hebben verkregen in ruil voor 
bescherming tegen Spanjaarden en Portugezen. De handels- en verbondsverdra-
gen met Indische vorsten vormden positief recht en moesten, volgens het natuur-
recht, nagekomen worden (pacta sunt servanda). Het monopolie moest een redelijk 
rendement van de grote investeringen in mensen en geld verzekeren. De VOC was 
daarbij steeds bereid de gekochte waren voor billijke prijzen door te verkopen, 
                                                                    
90 Een Nederlandse vertaling, de eerste sinds 1681, met Latijnse tekst en toelichting, is er van Eyffinger 
(2009). 
91 Van Ittersum, Profit and principle, p. 224-244. 
92 Grotius, Mare liberum/ De vrije zee, hfdst. V. Nellen, Hugo de Groot: Een leven in strijd om de vrede, p. 
171-173. 
93 Grotius, De iure praedae/ Verhandeling over het recht op buit, hfdst. XI, 2e deel, vertaling Damsté, p. 
165-196. 
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zodat niemand werd benadeeld.94 Dat die verdragen in hun praktische gevolgen 
erg onderdrukkend konden zijn, bleef onderbelicht. Een breed aanvaard zee-, han-
dels- en volkenrecht voor de niet-Europese gebieden kon ten slotte alleen worden 
gevormd uit een samenspel van natuurrecht en positief recht, waarbij rekening 
werd gehouden met feitelijke overeenkomsten en machtsverhoudingen. De opvat-
tingen van Grotius over zeevaart en verre handel, die pasten in een bredere stroom 
van humanistisch recht, markeerden een belangrijke ontwikkeling in het volken-
recht en zeerecht en vonden veel navolging. Ze legden mede de juridische grond-
slag voor de toenemende Europese kolonisering van Afrika, Azië en Amerika.95 

4.9 Een voorzichtig begin van nieuw rivierenrecht 

Net als bij het zeerecht liepen aan het begin van de 17e eeuw de opvattingen over 
het internationale rivierenrecht nog ver uiteen. Inheemse rechtsbronnen hadden 
op dit terrein van het volkenrecht de bovenhand, maar ook het Romeinse rivieren-
recht, gebaseerd op het natuurrecht, had nog veel gezag. Volgens de bronnen van 
het Romeins recht was het stromend water zelf, net als de vluchtige lucht, door zijn 
ongrijpbare aard ter vrije beschikking van iedereen (zie paragraaf 1.8). Voor wa-
terlopen zou echter in de loop van de economische geschiedenis de natuurlijke 
oertoestand van gemeenschappelijkheid door rechtmatige inbezitnemingen zijn 
veranderd. Kleine waterlopen werden als fysiek object en element van het land-
schap eigendom van de eigenaar van het stuk land waarin ze zich bevonden, net als 
vijvers en kleine meren. Bevaarbare rivieren daarentegen konden, net als grote 
landwegen, geen privaat bezit zijn en behoorden vanwege hun aard en belang tot 
het openbaar domein (flumina publica).96 Onderdeel van die openbaarheid was in 
het algemeen de onschuldige doortocht of doorvaart (transitus innoxius), die men 
aan geen Romeins burger of onderdaan zonder goede reden mocht ontzeggen. Dit 
stond overigens, ook al in de Romeinse tijd, bepaalde heffingen en beperkingen 
voor de scheepvaart niet in de weg. Deze konden een economische achtergrond 
hebben of verband houden met de veiligheid. Vaarrechten voor vreemdelingen 
waren niet verzekerd (zie paragraaf 1.8 en 1.9), wat latere belanghebbenden nogal 
eens vergaten.97 

                                                                    
94 Van Ittersum, Profit and principle, p. 359-396. Op de achtergrond speelde de overtuiging dat er van de 
vrije zee en de vrije handel in de archipel spoedig weinig zou overblijven als de VOC er de Engelsen de 
vrije hand zou geven. Grotius nam deze verdediging van het handelsmonopolie in 1625 op in zijn De 
iure belli ac pacem libri tres, boek II, hfdst. II, par. XXIV. We vinden dit principe in de meeste handboe-
ken over volkenrecht  uit de 17e en 18e eeuw terug. Bijv. Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi 
naturelle, boek II, hfdst. II, par. 31-33. 
95 Van Ittersum, Profit and principle, p. xxvii-xxxii. 
96 Engelhardt, Du régime conventionnel des fleuves internationaux, p. 1-9. Gönnenwein, Die Freiheit der 
Flußschiffahrt, p. 12-14. Vitányi, The international regime of river navigation, p. 19-20. 
97 Triepel, Internationale Wasserläufe: Kritische Betrachtungen, p. 25. Gönnenwein, Die Freiheit der 
Flußschiffahrt, p. 13-14. 
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Toen het Romeinse eenheidsrijk staatkundig verbrokkelde, verviel de basis voor 
dit in wezen interne liberale rivierenrecht. Het Romeinse recht kon niet zonder 
meer worden overgezet naar een nieuw volkenrecht voor de betrekkingen tussen 
afzonderlijke soevereine staten.98 Geen macht bewaakte nog het 'algemeen belang'. 
Hoewel ook toen nog verschillende rechtsgeleerden en vorsten het oude recht van 
de hele Christengemeenschap in de ene of andere vorm verdedigden, week de 
praktijk er toch steeds meer vanaf. Meer nog dan op zee ondervonden scheepvaart 
en handel op rivieren toenemende belemmeringen.99 Rivieren als de Rijn, de 
Schelde, de Seine, de Theems en andere rivieren in Europa, alsmede hun mondin-
gen en estuaria, werden door de oeverstaten of hun vorsten niet gezien als ge-
meenschappelijk domein van alle volkeren, maar als hun publiek bezit of eigendom 
waarover ze naar believen konden beschikken. Dit leidde tot een veelheid van 
tollen, bijzondere heffingen en stapel- en verbodemingsrechten, gegrond op veror-
deningen, verdragen of gewoonterecht. Vooral bij internationale rivieren, met 
meerdere oeverstaten, werden handel en scheepvaart soms uitputtend belast. 
Klachten over te zware heffingen op de rivierhandel waren in de 17e eeuw alge-
meen, maar pogingen van overheden om er in onderling overleg verbetering in te 
brengen, bleven zeldzaam en meestal vruchteloos. Uit die nood verlegden de han-
delsstromen zich soms naar andere routes, waaronder ook landwegen. 

Omdat het vooral als een regionaal probleem werd gezien, hielden volkenrechtsge-
leerden zich tot in de 17e eeuw nauwelijks met het rivierenrecht bezig. Weinig 
bekend is dat Grotius al in zijn eerste werken, zij het kort en ongestructureerd, 
grondslagen voor dat recht formuleerde.100 In zijn De iure praedae van 1606 ver-
wees hij hier en daar terloops naar het rivierenrecht. Hij sprak alleen over rivieren 
vanwege de tegenstelling met de zee, gezien hun andere aard en eigenschappen, 
waardoor het zeerecht noodzakelijk moest verschillen van dat van rivieren. Daar-
mee plaatste hij het recht van vrije zeevaart tegenover de beperkingen van de 
vaart op binnenwateren. De verspreide opmerkingen in De iure praedae geven een 
indruk van zijn ideeën over rivierenrecht in de vroege periode van de onderhande-
lingen. Grotius ging uit van het Romeinse recht, waarbij hij zich baseerde op be-
langrijke klassieke, middeleeuwse en vroegmoderne denkers, en paste het aan de 
veranderde staatkundige omstandigheden aan. Hij stelde dat een volk een geheel 
op zijn gebied gelegen rivier, of een door zijn gebied omgesloten deel ervan, als 
'openbaar' water in bezit kon nemen. In de Romeinse praktijk hoorde bij het 
'openbaar' bezit van de rivier beslist dat van de riviermond en het estuarium, die 
                                                                    
98 Vitányi, The international regime of river navigation, p. 21. 
99 Gönnenwein, Die Freiheit der Flußschiffahrt, p. 1-5. 
100 In de historische en juridische literatuur is er weinig aandacht geweest voor Grotius' rivierenrecht, 
en dan nog enkel voor zijn uitspraken in De iure belli ac pacis uit 1625. Ook Engelhardt, Gönnenwein en 
Vitányi baseerden zich alleen op dat laatste werk. Voor het goede begrip van de onderhandelingen dient 
men echter voor de periode 1606-1608 te kijken naar De iure praedae, voor 1609-1625 naar Mare 
liberum en voor de periode daarna naar De iure belli ac pacis, al zijn de verschillen tussen deze werken 
op dit punt klein. Een kritische vergelijking van die teksten over rivierenrecht is er nog niet. Omdat de 
meeste passages over rivierenrecht in De iure praedae en Mare liberum gelijkluidend zijn, maar van 
Mare liberum een moderne Nederlandse vertaling beschikbaar is, is hierna in zo'n geval steeds uit het 
laatste geciteerd. 
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het Rijk met extra zorg beheerde en beveiligde. Grotius vond dat waarschijnlijk zo 
vanzelfsprekend dat hij het niet apart vermeldde. Ook zee-inhammen, geheel om-
sloten en beheerst door een enkel land, en anders dan werkelijk grote open zee-
bochten, mochten volgens hem door een volk of een particulier in bezit genomen 
worden.  

Est igitur mare in numero earum rerum quae in commercio non sunt, hoc est, quae proprii iuris fieri 
non possunt. Unde sequitur, si proprie loquamur, nullam maris partem in territorio populi alicuius 
posse censeri; … Alioquin nihil different quae sunt omnium communia ab his quae publica proprie di-
cuntur, ut mare a flumine. Flumen populus occupare potuit, ut inclusum finibus suis, mare non potuit. 
[De zee, kunnen we concluderen, behoort tot díe zaken die niet te verhandelen zijn, en dat wil zeg-
gen, niet in particulier eigendom over kunnen gaan. Daaruit volgt, strikt gesproken – zo menen al-
thans de geleerde auteurs – dat geen enkel stuk zee tot het grondgebied van enig volk gerekend kan 
worden. … Was dit niet het geval (dat de zee de juridische oertoestand van gemeenschappelijkheid 
heeft), dan zouden de zaken die van allen gemeenschappelijk zijn in niets verschillen van de zaken 
die in strikte zin 'openbaar' genoemd worden, en de zee dus in niets van een rivier. Een volk kan 
een rivier in bezit nemen, als omsloten binnen zijn grenzen, maar een zee niet.]101 

Imo in diverticulo maris, sicut in diverticulo fluminis, si locum talem occuparim, ibique piscatus sim, … 
alterum eodem iure uti prohibebo, …, non aliter quam in lacu qui mei dominii est. 
[Voor een zee-inham geldt in deze hetzelfde als voor een rivierkreek. Want stel dat ik zulk een plek 
in bezit genomen heb en daar ben gaan vissen … in dat geval kan ik … een ander verbieden van een 
zelfde recht gebruik te maken, niet anders dan wanneer dit een meer betrof dat mijn eigendom 
was.]102 

Grotius gaf slechts in enkele trekken aan wat hij in dit verband onder 'openbaar' 
verstond. Een volk kon volgens hem in elk geval soeverein beschikken over het 
vruchtgebruik van zijn rivieren, zoals de visserij.103 Beslissingen daarover moesten 
strikt op het daartoe gerechtigde niveau genomen worden. 

Terwijl hij zeer beslist was over de vrije vaart van alle volkeren op de 'gemeen-
schappelijke' zee, was Grotius minder duidelijk over vrije doorvaart van buiten-
landers op 'openbare' binnenwateren. Hij verwees weliswaar naar de vrije rivier-
vaart die volgens het Romeinse recht voor de eigen ingezetenen had gegolden, 
maar extrapoleerde die regel niet naar het volkenrecht.104 Hij verdedigde wel de 
stelling dat volgens het volkenrecht het handelsverkeer tussen wie dan ook vrij 
was.105 Daarbij erkende hij het recht voor iedereen, ook voor buitenlanders, van 

                                                                    
101 Grotius, Mare liberum/ De vrije zee, hfdst. V, vertaling Eyffinger, par. 48 (De iure praedae/ Over het 
recht op buit, hfdst. XII, vertaling Damsté, p. 214). Zie ook Eyffinger, par. 54. De begrippen bezit en 
eigendom worden door Grotius in Mare liberum niet steeds met eenzelfde vaste betekenis gebruikt 
(Eyffinger, p. 86). 
102 Grotius, Mare liberum/ De vrije zee, hfdst. V, vertaling Eyffinger, par. 45 (De iure praedae/ Over het 
recht op buit, hfdst. XII, vertaling Damsté, p. 213). Zie ook Eyffinger par. 47 en 55. 
103 'Immers, met de zee is het in beginsel anders gesteld dan met een rivier. In zoverre een rivier open-
baar bezit is, dat wil zeggen van het volk, kan ook het recht om in die rivier te vissen door dat volk of 
door zijn vorst verleend of verpacht worden.' Grotius, Mare liberum/ De vrije zee, hfdst. V, vertaling 
Eyffinger, par. 54 (De iure praedae/ Over het recht op buit, hfdst. XII, vertaling Damsté, p. 215). 
104 Grotius, Mare liberum/ De vrije zee, hfdst. XIII, vertaling Eyffinger, par. 131 (De iure praedae/ Over 
het recht op buit, hfdst. XII, vertaling Damsté, p. 237-238). 
105 Grotius, Mare liberum/ De vrije zee, hfdst. VIII, vertaling Eyffinger, par. 103-109 (De iure praedae/ 
Over het recht op buit, hfdst. XII, vertaling Damsté, p. 231-233). 
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ongewapende en onschuldige doortocht over land.106 Ook zou het volkenrecht niet 
toestaan internationale handelswegen te versperren, de doorvoer van levensbe-
hoeften en andere koopwaren naar andere landen te belemmeren of marktprijzen 
door monopolievorming op te drijven.107 Aan het recht van doortocht voor buiten-
landers en hun handelswaar verbond Grotius niet uitdrukkelijk het recht van vrije 
doorvaart van buitenlandse schepen op rivieren. Hij pleitte wel op verschillende 
plaatsen in zijn betoog, meer retorisch en filosofisch dan concreet, en zonder de 
rivierscheepvaart te noemen, voor ruimhartigheid tegenover derden. Onnodige of 
overmatige afwijkingen van de 'natuurlijke' oertoestand van het vrij en algemeen 
gebruik dienden te worden vermeden.108 Zijn bewoordingen duidden op een niet 
afdwingbare morele verplichting, een 'onvolkomen recht' (lex imperfecta), waar-
over eventueel bij verdrag nadere afspraken gemaakt konden worden. Ten slotte 
bevatte De iure praedae al aanzetten tot een minder ideëel, meer praktijkgericht 
systeem waarbij elementen van positief recht, met name verdrags- en contract-
recht, met het natuurrecht samengingen. Vanwege de contractverplichting, in we-
zen ook natuurrecht, zou het positief recht soms zelfs kunnen voorgaan op andere 
natuurlijke verplichtingen.109 

Toegepast op de Schelde, die in De iure praedae niet werd genoemd, betekenden de 
stellingen van Grotius dat de Republiek met recht aanspraak kon maken op de 
soevereiniteit over het door haar beheerste deel van de Westerschelde.110 De han-
del van het Zuiden, dus de doorvoer van handelsgoederen via de Westerschelde en 
ook de doortocht van personen, zou ze daarbij zonder onnodige of overmatige 
belemmeringen moeten toelaten. Over de doorvaart van vreemde schepen op een 
'openbare' rivier (in bezit van een volk, zoals de Schelde) en de mogelijkheid van 
heffingen en reglementering liet Grotius zich niet verder uit. Hij beval echter, af-
hankelijk van de omstandigheden, een tegemoetkomende houding aan. Er waren 
waarschijnlijk verschillende redenen waarom Grotius het thema van het rivieren-
recht niet uitgebreider behandelde. De belangrijkste was ongetwijfeld dat het geen 
rechtstreeks verband hield met de onderwerpen waarvoor hij van de Amsterdam-

                                                                    
106 Grotius, Mare liberum/ De vrije zee, hfdst. V, vertaling Eyffinger, par. 71 (De iure praedae/ Over het 
recht op buit, hfdst. XII, vertaling Damsté, p. 220). 
107 Grotius, De iure praedae/ Over het recht op buit, hfdst. XII, vertaling Damsté, p. 238-239 (in verkorte 
vorm in Mare liberum/ De vrije zee, hfdst. XII, vertaling Eyffinger, par. 124). 
108 'Want waarom zou iemand, wanneer hij dit zonder nadeel voor zichzelf kan doen, een ander niet 
tegemoet komen in zaken die de ontvanger tot nut, de gever niet tot last zijn? Dit zijn diensten die de 
filosofen graag bewezen zien niet slechts aan vreemdelingen, maar zelfs aan ondankbaren.' Grotius, 
Mare liberum/ De vrije zee, hfdst. V, vertaling Eyffinger, par. 58 (De iure praedae/ Over het recht op buit, 
hfdst. XII, vertaling Damsté, p. 217). 
109 Bijv. Grotius, Mare liberum/ De vrije zee, hfdst. V, vertaling Eyffinger, par. 52 (De iure praedae/ Over 
het recht op buit, hfdst. XII, vertaling Damsté, p. 215). Hierin toonde hij aan dat zelfs op de vrije zee door 
vrijwillige overeenkomst tussen partijen beperkende dienstbaarheden, alleen geldig voor die partijen, 
gelegd konden worden. 
110 Het centrale deel van het huidige Zeeuws-Vlaanderen was Staats gebleven, het westelijke deel bij 
Sluis (gebied van de Unie van Utrecht) was in 1604 door Maurits heroverd, maar het verloren oostelijke 
deel (o.a. het Land van Hulst) bleef, afgezien van enkele forten aan de Schelde beneden Antwerpen, tot 
1645 Spaans. De Republiek eiste overigens ook de volledige rechtsmacht over haar deel van de Rijn en 
van de Maas op. 
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se en later van de Zeeuwse kamer van de VOC een schrijfopdracht had ontvangen 
en waarvoor hij werd betaald. De vrije vaart op Indië had voor de Republiek ook 
een veel groter belang dan het Schelderegime. Dit laatste stelde in de periode dat 
De iure praedae werd geschreven (1604-1606) nog geen bijzonder juridisch pro-
bleem, ook niet voor Spanje en de regering in Brussel. Alleen in Antwerpen begon 
men zich zorgen te maken. De VOC, en zeker de Amsterdamse kamer, zal er geen 
behoefte aan hebben gehad andere discussies te openen waarbij ze niet zelf be-
trokken was. Door het rivierenrecht slechts op de achtergrond aan te halen, ver-
meed Grotius bovendien dat hij moest ingaan op netelige positiefrechtelijke kwes-
ties zoals tollen, geleidegelden en stapel- en verbodemingsrechten. Die verdeelden 
steden en provincies in de Republiek eerder dan dat ze verbonden. Een visionaire 
jurist kon er weinig eer aan behalen. De Staten-Generaal gingen er bij het begin van 
de onderhandelingen vanuit dat er, om een doorbraak over de vaart op Indië te 
bereiken, een compromis over het Schelderegime nodig was. Grotius' beknopte 
beginselen van het rivierenrecht, die zeker ook bij Oldenbarnevelt bekend waren, 
vormden daarvoor een goed uitgangspunt dat ook nog voldoende onderhande-
lingsruimte bood. De verdere ontwikkeling van Grotius' rivierenrecht wordt be-
handeld in paragraaf 4.15. 

4.10 Begin van de vredesonderhandelingen van 1608 

Onder protest van wantrouwige voorstanders van de oorlog aan beide zijden ving 
in februari 1608 in Den Haag ten slotte het vredescongres aan. Spínola en Olden-
barnevelt waren het boegbeeld van hun delegatie. Dat met de nodige sier bij de 
Staten-Generaal werd onderhandeld, gaf meteen het toegenomen zelfbewustzijn 
van de rebellen aan. Deze gingen er ook vanuit dat de besprekingen in het Neder-
lands, 'de met het Zuiden gemeenschappelijke taal', zouden worden gevoerd.111 De 
vertegenwoordigers van de aartshertogen en Spanje, die op het congres gezamen-
lijk optraden, vroegen echter het Frans te gebruiken, omdat ze de volkstaal niet 
beheersten of die van het Noorden niet goed begrepen. Als wederzijdse tegemoet-
koming werd tenslotte afgesproken dat elk zijn eigen taal zou spreken en schrijven, 
terwijl de stukken 'in 't Duytssche ende Walssche' zouden worden opgemaakt. De 
Nederlandse verdragsteksten zouden echter het maatgevende origineel vormen.112 
Dat de Zuidelijken 'intern Nederlandse' zaken als de Scheldevaart in het Frans 
aanbonden en soms aangaven of voorgaven de Nederlandse stukken niet te begrij-

                                                                    
111 Ten tijde van de Pacificatie van Gent in 1576 was het Frans de bestuurstaal van regering en Staten-
Generaal, die toen in Brussel zetelden. In de periode tot 1583 schakelden de laatste – via Antwerpen, 
Middelburg en Delft uitgeweken naar Den Haag – geheel over op een standaard Nederlands (vooral 
Hollands), dat ook in kerk, literatuur en wetenschap tot bloei kwam. In het Zuiden nam het aanzien van 
het diverse gesproken Brabants, Vlaams en Limburgs en het geschreven Nederlands verder af. 
112 Japikse, Resolutiën, dl. 14, p. 354 en 418. Veenendaal, Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 174-180. 
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pen, zal de gevoelens van vervreemding enkel hebben kunnen vergroten.113 Frank-
rijk, Engeland, Denemarken, een aantal Duitse landen, Zwitserland en Venetië lie-
ten zich op de conferentie door ambassadeurs of gezanten vertegenwoordigen. 
Deze werden geregeld geïnformeerd en geraadpleegd en traden ook als bemidde-
laars op. De Franse koning gaf omfloerste steun aan de splitsing van de Nederlan-
den. Die zou het Spaanse prestige aantasten en de Noordelijke gewesten onder zijn 
invloed of zelfs soevereiniteit kunnen brengen. Ook Engeland had belang bij het 
terugdringen van de Spaanse macht, maar lette op, Frankrijk niet in de kaart te 
spelen. De kloeke Oldenbarnevelt wist de zaken echter zo te leiden dat voor allen 
duidelijk werd dat de Republiek, hoe dan ook, volledig soeverein zou zijn. Hoe de 
onderhandelingen verliepen, weten we onder andere uit de verslagen van de Sta-
ten-Generaal en de aantekeningen en brieven van Oldenbarnevelt, de Franse advi-
seur en bemiddelaar Pierre Jeannin en de waarnemer voor de vorst van Anhalt, 
Philibert du Bois.114 Mede omdat de eerste twee pas enkele decennia geleden in 
druk zijn verschenen en de uitgaven op enkele punten niet volledig zijn, is de ge-
schiedenis van de onderhandelingen over de Scheldezaken nog niet in al zijn facet-
ten beschreven. De monografie over de 'bijzaken' van de onderhandelingen over 
het Twaalfjarig Bestand (waaronder de Scheldezaken) die Willem J.M. van Eysinga 
al in 1959 nodig vond, is er nooit gekomen.115 

Bij het begin van de conferentie in Den Haag wisselden de beide partijen lijsten 
met te bespreken punten uit.116 Uit het korte vage lijstje van de Zuidelijken, naast 
de lange gedetailleerde lijst van de Republiek, sprak een zekere verlegenheid met 
het eigen mandaat. De instructie die Spínola van de aartshertogen, maar in feite 
van de koning, had ontvangen, was immers duidelijk genoeg.117 Deze was erop 
gericht zoveel mogelijk de vooroorlogse toestand te herstellen, in elk geval op reli-

                                                                    
113 Oldenbarnevelt schreef op 20 maart 1608 over de behandeling van het artikel inzake de Schelde-
vaart: 'Den monnick [Neyen] zeyde ons Duyts qualijck verstaen te hebben ende nyet in Spaens te kun-
nen translateren'. Veenendaal, Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 203.  
114 Japikse, Resolutiën, dl.14 en Van Deursen, idem nieuwe reeks 1610-1670, dl. 1. Veenendaal, Oldenbarne-
velt, dl. 2. Jeannin, Les negotiations, dl. 2-4. Ebeling, Philibert du Bois' diplomatische Berichte, dl. 2. Du Bois 
schreef deze verslagen als waarnemer voor de protestantse vorst Lodewijk I van Anhalt-Köthen (1579-
1650), die hem financieel steunde. Minder betrouwbaar (zoals ook Veenendaal in zijn inleiding van dl. 2 
opmerkte), ingekort en vrij bewerkt: Van Deventer, Gedenkstukken van Johan van Barnevelt, dl. 3. 
115 'Naast de grote zaken, waarop de onderhandeling zou kunnen stranden – de zelfstandigheid van de 
Noord-Nederlandse staat met inbegrip der religie, alsmede de vaart op de Indiën – zijn talrijke andere 
besproken, elk belangrijk en interessant genoeg. Een monografie verdient aan haar gewijd, maar geen 
van alle waren voldoende belangrijk om de onderhandelingen te doen afbreken.' Van Eysinga, De wor-
ding van het Twaalfjarig Bestand van 9 April 1609, p. 117-118. Eysinga noemde de Scheldezaken verder 
nergens; zijn bronnen daarover waren ook beperkt en zijn nu gedateerd. Verdere politieke, historische 
en juridische beschouwingen over het Twaalfjarig Bestand o.a. bij Bindoff, The Scheldt question, p. 94-
95, en Lesaffer, e.a., The Twelve Years Truce (1609): Peace, truce, war and law in the Low Countries at the 
turn of the 17th century. 
116 28 en 7 punten van Noord resp. Zuid, uitgewisseld op 7 maart 1608. Teksten bij Van Meteren, Histo-
rie der Neder-landscher ende haerder na-buren oorlogen, p. 591, en bij Ebeling, Philibert du Bois' diplo-
matische Berichte, dl. 2, p. 227-230 (erg vrije Franse vertaling van Staatse punten). 
117 Copie de l'instruction donné … au Marquis Ambrosio Spinola (pamflet Knuttel nr. 1532, Nederlandse 
versie nr. 1535). Mogelijk ter verontschuldiging, 'vergat' de delegatie bij haar vertrek uit Den Haag de 
instructie in haar hotel. 
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gieus en economisch gebied. Hoofdeis, waar onder geen beding van mocht worden 
afgeweken, was de vrije uitoefening van de katholieke godsdienst in de Noordelijke 
gewesten. De tweede absolute vereiste was dat de Republiek geheel zou afzien van 
de vaart op Oost- en West-Indië en zich zelfs niet onder vreemde vlag met die han-
del zou inlaten. Bijkomend wensten de vorsten dat alle naties, als in vroeger tijden, 
vrije doorgang naar de havens in de Zuidelijke Nederlanden zouden krijgen. Verder 
stelden ze voor dat beide partijen zich zouden terugtrekken op 'natuurlijke gren-
zen' aan de grote rivieren, die tevens globaal de oude gewestgrenzen vormden. In 
ruil daarvoor waren de koning en de aartshertogen bereid de vrijheid van de Re-
publiek te erkennen. Deze zou dan ook weer handel mogen drijven met alle Spaan-
se bezittingen in Europa, onder dezelfde voorwaarden als voor Frankrijk en Enge-
land golden. De economische belangen van de Zuid-Nederlandse gewesten werden 
dus niet vergeten, maar zouden door deze en volgende instructies uit Madrid 
steeds ondergeschikt blijven aan die van Kerk en monarchie. De Republiek van 
haar kant eiste vooral onvoorwaardelijke erkenning als vrije en soevereine staat, 
en gelijkheid en wederkerigheid in de regeling van de handelsbetrekkingen. Daar-
naast vroeg ze het vertrek van de Spaanse en andere buitenlandse troepen, ook uit 
de 'gehoorzame' gewesten. Ten slotte dienden de inquisitie en geloofsvervolging, 
waarvan protestantse handelaren in Zuidelijke havens nog geregeld het slachtoffer 
waren, te worden beëindigd. 

De woordvoerder van de aartshertogen, hoofd-voorzitter van de Geheime Raad 
Jean Richardot (1540-1609), zweeg in het begin over de godsdienstkwestie, om 
niet meteen het einde van de onderhandelingen te veroorzaken. De vertegenwoor-
digers van de Republiek lieten blijken dat eenzijdige voorwaarden inzake religie 
een inbreuk op hun onaantastbare soevereiniteit betekenden. De godsdienst was 
in die tijd in bijna alle landen een belangrijk onderwerp van staatsbemoeienis, 
waarbij nationale eenheid werd nagestreefd. Verder dan de bestaande geloofsvrij-
heid, en de in de praktijk soepele toepassing van beperkingen op de godsdienstuit-
oefening van 'andersdenkenden', wilden ze voorlopig niet gaan. Sommige bestuur-
ders van de Republiek dachten er zelfs aan, de restricties voor katholieken na het 
sluiten van de vrede vrijwillig op te heffen, maar verdroegen daarbij geen dwang 
van een verdrag. Van hun kant wilden Spanje en de aartshertogen niet weten van 
gewetensvrijheid en inperking van de inquisitie in de Zuidelijke Nederlanden. 

De handel met de beide Indiën bleek, nog meer dan vooraf was ingeschat, een moei-
lijke kwestie. In de Republiek waren de meningen over het belang van de verre 
handel verdeeld, waarbij de noordelijke en oostelijke provincies er minder aan 
hechtten dan de zeegewesten. De VOC had zich daarom gedegen voorbereid en met 
de Hollandse advocaat Grotius een memorandum voor de Staten-Generaal opge-
steld. Daarin werden de verschillende keuzes inzake de Indische handel aangegeven 
en uitgewerkt, met al hun politieke en economische voor- en nadelen en alle juridi-
sche argumenten pro en contra. Dit doorwrochte werkstuk voldeed volledig aan de 
verwachtingen en werd voor de Staatse delegatie het richtsnoer voor haar hande-
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len.118 Grotius zag drie mogelijkheden: vrijheid van scheepvaart en handel in Oost-
Indië, óf (op termijn) beëindigen van de VOC-handel, ófwel vrede in Europa en 
voortzetting van de oorlog daarbuiten. De eerste mogelijkheid had de voorkeur van 
de Compagnie, de tweede vond ze onverantwoord en de derde zag ze als meest 
waarschijnlijke uitkomst. De Spaanse koning meende echter inzake de Indische 
handel nog te kunnen rekenen op de toezeggingen die bij de wapenstilstand waren 
gedaan. Het was ook een precair punt, omdat de Zuidelijke Nederlanden en de be-
middelaars Frankrijk en Engeland eveneens van die handel waren uitgesloten. De 
delegatie van de koning en de aartshertogen betoogde dat de Staten-Generaal niet 
konden worden bevoordeeld boven de Fransen en Engelsen. Ze noemde het verder 
meer een particulier belang van een klein aantal inhalige Amsterdamse kooplieden 
dan een staatsbelang, deze onderhandelingen waardig. De Franse bemiddelaars 
traden de Spanjaarden hierin aanvankelijk bij, vooral omdat ze de Hollandse en 
Zeeuwse verre handel graag in vereniging met een Franse compagnie in Franse 
havens zouden binnenhalen. De delegatie van de Republiek liet echter blijken dat de 
Indische handel voor haar, meer nog dan voor Castilië en Portugal, een zaak van 
overleven en dus van staatsbelang was. Ze beriep zich verder op de juridische en 
zakelijke argumenten die Grotius had aangedragen en verklaarde daarom geen 
reden te zien, zich uit driekwart van de wereld te laten bannen, zeker niet uit landen 
die de koning van Spanje of Portugal niet eens kenden.119 Ze bood wel aan dat de 
VOC de Spaanse en Portugese bezittingen zou ontzien. Ook waren de Staten-
Generaal, na aandrang van Oldenbarnevelt en tot woede van Amsterdam en de 
Zeeuwen, bereid de oprichting van een West-Indische Compagnie op te schorten.120 
Omdat het fundamentele probleem niet oplosbaar bleek, stelden ze ten slotte als 
'compromis' voor, de vrede tot Europa te beperken en buiten de Kreeftskeerkring 
een bestand voor ten minste negen jaar in acht te nemen dat elk voorlopig in het 
bezit van het zijne zou laten. Het afzonderlijke artikel dat ze hierover voorlegden 
was echter nog ver verwijderd van de Spaanse instructie. Nadat er verschillende 
amendementen in waren aangebracht toonde de delegatie van de aartshertogen en 
de koning, aan het eind van haar Latijn, zich echter eind maart 1608 bereid het 
voorstel aan Filips III voor te leggen.121 Hoewel alle betrokkenen in Den Haag er 
ernstig aan twijfelden of de koning het voorstel goed zou willen keuren, was dit een 
belangrijke toegeving van de afgevaardigden van het Zuiden. De Staten-Generaal 
wilden daarom zo min mogelijk andere hindernissen opwerpen. 

Bij de kwestie van de grenzen bleef toenadering echter voorlopig uit. De aartsher-
togen stelden voor de landsgrens bij de grote rivieren te leggen. Ze vroegen de 
overdracht van Staats-Vlaanderen, Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Breda, 
Heusden, Grave en Nijmegen, en waren bereid daarvoor hun kleine enclaves over 

                                                                    
118 Van Ittersum, Profit and principle, p. 217-265. 
119 Veenendaal, Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 186 en 206. 
120 Ligtenberg, Willem Usselinx, p. 24. Kluiver, De souvereine en independente staat Zeeland, p. 181. Van 
Ittersum, Profit and principle, p. 248. Elias, Geschiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat, p. 
45-46. 
121 Tekst in Ebeling, Philibert du Bois' diplomatische Berichte, dl. 2, p. 231-232 (in het Frans). 
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de Rijn, alsmede de rivierovergang te Rijnberk (Rheinberg), af te staan. Desge-
wenst, konden ze ermee instemmen aan de grens een gedemilitariseerde zone in te 
stellen. Voor de Republiek was het echter ondenkbaar de strategisch belangrijke 
vestingen en bijbehorende gebieden die de kernprovincies Holland en Zeeland 
beschermden en die toelieten de Schelde, de Rijn, de Waal en de Maas te beheer-
sen, uit handen te geven. De aartshertogen, op hun beurt, voelden er niets voor het 
Gelderse Overkwartier aan de vrije provincie Gelderland over te dragen. Daarbij 
speelde, behalve de zorg voor de geloofsgenoten, het strategische belang mee van 
de wegen in het Maasdal en de doorgang naar Duitsland.122 

4.11 Onderhandelingen over de 'binnenlandse handel' 

Wat minder controversieel was de handel en scheepvaart in de Nederlanden, door 
Oldenbarnevelt toen nog betekenisvol verzoenend de 'binnenlandse handel' ge-
noemd. Bij de Zuidelijken overheerste de frustratie, als in de voorgaande eeuwen, 
geen volledige rechtsmacht te hebben over hun belangrijkste toegang tot de zee. 
Alleen de allersterkste garanties zouden hun vrees voor blijvende belemmeringen 
kunnen wegnemen. Met juridische vindingrijkheid betoogden ze dat de rechten die 
de landsheer vroeger aan Hollandse en Zeeuwse steden had toegekend na de 
scheiding alleen voor de Republiek zelf zouden moeten gelden. De aartshertogen 
zouden dan op hun gebied eigen stapelrechten, zoals voor Antwerpen, willen ver-
lenen.123 Ze eisten vrije en onbelemmerde toegang vanuit zee naar Antwerpen en 
de Vlaamse havens, ook voor andere landen, en afschaffing van de convooien en 
licenten op die routes. De tollen zouden moeten worden beperkt tot het onderlinge 
verkeer. De delegatie van de Staten-Generaal wees nog eens op het gebrek aan 
wederkerigheid: de koning vroeg vrije doorgang dwars door Staats gebied, maar 
weigerde de Republiek toe te laten op de wijde oceaan.124 Van haar kant was ze 
bereid die vrije doorgang te verlenen, de licenten op te heffen en de convooien te 
verminderen, echter met respect voor het belang van de Staat en voor historische 
privileges.125 Ze vond de zee nog te onveilig om de convooien helemaal te kunnen 

                                                                    
122 Van Eysinga, De wording van het Twaalfjarig Bestand, p. 68. Van Deventer, Gedenkstukken van Johan 
van Oldenbarnevelt, dl. 3, p. 202-206. 
123 '… & estre permis aux Archiducs de faire leur Estape, où bon leur semblera, ayans fait entendre que 
leur intention estoit de donner ce privilege à la ville d'Anvers; …' [… en dat de aartshertogen hun stapels 
kunnen vestigen waar hun dat goeddunkt, waarbij ze lieten verstaan dat het hun voornemen was dit 
privilege aan de stad Antwerpen te geven; …] Jeannin, Les negotiations, dl. 2, p. 202. 
124 'Wij zeyden opte libre passage op Antwerpen, dat zijluyden daeruyt konden mercken hare ongelijck 
opte zaecke van de Indiën, aldaer ons de zee, veel hondert mijlen breet zijnde, wilden beletten van te 
gebruycken ende dat zij hier ons territoir ende revieren wilden gebruycken vrij. Sij zeyden tselve een 
ander dinck te wesen'. Veenendaal, Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 202. 
125 'Sij urgeerden opte libre passage. Wij, dat die bij ons geschrift was geaccordeert, voldoende de rech-
ten, convoyen ende lasten.' Veenendaal, Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 201. Japikse, Resolutiën, dl. 14, p. 388 
(de vrije doorgang werd hier en in de eerste Staatse lijst met bespreekpunten nog niet uitdrukkelijk, 
alleen indirect, genoemd).  
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afschaffen.126 Bij de privileges dachten de Staten op dat moment met name aan het 
Dordtse 'stapelrecht' en het Middelburgse 'recht van de wijnen'. Dat laatste was 
voor wat het Zuiden betrof in feite een meet- en douanerecht voor via Zeeland naar 
Brabant doorgevoerde wijn. Het was door keizer Karel V ingesteld en nog in 1559 
in hoogste instantie bevestigd door de Grote Raad te Mechelen (zie paragraaf 
3.27).127 De Staten verdedigden hun eis inzake de rechten op het doorvoerverkeer 
met een beroep op de praktijk in alle andere soevereine landen en het gezag van 
alle rechtsgeleerden.128 Die rechten zouden steeds matig en onbezwaarlijk zijn. 
Een juridisch-historische discussie over de oude privileges, die nooit erg produc-
tief was gebleken, wilden de Staatse gedelegeerden op dat moment niet verder 
aangaan, omdat die rechten 'te veel en te verscheiden' waren. Ook kaatsten ze het 
Spaanse argument inzake de Indische handel van Amsterdam terug en stelden: 
'…tselve uyte boutique van Antwerpen te komen ende dat men in 't tracteren op 't 
generael moste letten ende dat het particulier mittertijdt zoude volgen'.129 Ze we-
zen er verder op dat het elk soeverein land, zowel de aartshertogelijke Nederlan-
den als de Republiek, vrij stond eigen regels te stellen op zijn rivieren en stro-
men.130 

De eerste tekstvoorstellen van beide zijden over de 'binnenlandse handel' liepen 
nog uiteen. Om de zaken vooruit te helpen, vooral ook die van de vaart op Oost-
Indië, toonden de Staten-Generaal zich bereid de zeer gedetailleerde tekst van de 
Zuidelijken als uitgangspunt te nemen. Ze brachten daarin hun wijzigingsvoorstel-
len aan, maar deden belangrijke toegevingen.131 Deze teksten, tien en twaalf artike-
len lang, stonden in schril contrast met de summiere en vage bepaling die uiteinde-
lijk in het bestandsverdrag van 1609 zou worden overeengekomen. De Staten-
Generaal gingen in hun voorstel van 19/20 maart 1608 (volledige tekst in bijlage 
                                                                    
126 Deze zorg was niet louter onderhandelingstactiek, maar berustte op goede gronden. Ook de akkoor-
den tussen Zeeland en Brugge van 1591/1596 en de wapenstilstandsovereenkomst van 1607 bevatten 
bepalingen over de veiligheid. 
127 Veenendaal, Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 200-201. Jeannin, Les negotiations, dl. 2, p. 201-204. Bindoff, The 
Scheldt question, p. 74-81, 94-95. Bindoff legde de aanvankelijke Staatse stellingname verkeerd uit, en 
kende blijkbaar ook niet de toegevingen die de Staten kort daarop nog deden. Hij gaf verder te weinig 
gewicht aan de mening van de Staten dat ze soeverein over hun eigen wateren konden beschikken. Zie 
hierna en par. 6.3. 
128 'Wij poechden onse articulen opte binnenlantsche trafique te justificeren ordentelijck zeggende dat 
de geheele werelt duer alle die in souverainiteyt administreren voer het inkomen ende uuytvaren 
lasten te moghen opstellen, tselve notoir ende bij alle doctoren geapprobeert te sijn; …' en 'Wij justifi-
ceerden onse intentie mit recht ende gebruyck van alle coninghen, princen ende republiquen, autoritey-
ten van doctoren, ende onse intentie gebuerlijck [= betamelijk] te willen houden.' Veenendaal, Olden-
barnevelt, dl. 2, p. 203 en 204. Oldenbarnevelt rekende bij die geleerden mogelijk ook Grotius, wiens 
stellingen over het rivierenrecht (in het handschrift De iure praedae van 1606) hij wel gekend zal heb-
ben, maar die nog niet (als Mare liberum in 1609) waren uitgegeven (zie hierna par. 4.13). 
129 Veenendaal, Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 201. 
130 Jeannin, Les negotiations, dl. 2, p. 203-204. 
131 '… gehoort zijnde de lecture van het concept, dat deselve uuyt beyde concepten gedresseert hebben, 
is tselve goetgevonden …'. Secrete resolutie 19 maart 1608. Japikse, Resolutiën, dl. 14, p. 396. Veenen-
daal, Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 202-204. Jeannin, Les negotiations, dl. 2, p. 200-206. De luttele regels (zon-
der enige verwijzing naar bronnen) die Kernkamp, De handel op den vijand, dl. 2, p. 335, aan de onder-
handelingen van begin 1608 over de Scheldehandel wijdde, gaven een totaal verkeerde indruk van de 
standpunten van partijen en van de reden van de breuk. 
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2) uitdrukkelijk akkoord met vrij wederzijds verkeer. Er zou onbelemmerde han-
del zijn met alle nodige faciliteiten en vrije doortocht voor schepen van alle naties 
van en naar Antwerpen en andere Zuidelijke havens, over zee en door de Zeeuwse 
wateren. De algemene verbodemingsplicht die tijdens de oorlog was ingevoerd zou 
daarbij dus vervallen: 

[2] Oock is verdragen, beslooten ende veraccordeert dat alle schepen die sullen uitvaren van Ant-
werpen ofte andere plaetsen vande voorseyde Heeren Ertshertogen naer Spaignen, Vranckrijck, En-
gelant, Duijtslant ende alle andere vreemde landen, ofte die van daer sullen commen naer Antwer-
pen ende plaetsen vande voorseyde heeren Ertshertogen, sullen hebben vrije passagie ter see ende 
door de rivieren, ende gelijck men dede voor desen oorloge, mits betalende als tevooren, sonder 
datmen op eenigerleij andere oorsaecken hunne reijse sal moghen beletten ofte verhinderen ende 
dat sonder eenige onderscheijt te maecken van groote ofte cleijne schepen van wat vracht oft groo-
te die sijn. 
[3] Gelyck oock geen onderscheyt gemaeckt sal worden vande waeren ende coopmanschappen, 
noch vande eijgenaeren aende welcke die souden mogen toecommen, maer sal dat altemael onver-
scheydentlyck passeeren t'sij dat de voorseyde eygenaeren woonachtich syn inde provincien van 
Hollandt ende andere vande Unie, oft wel inde stadt van Antwerpen oft elders binnen ofte buijten 
de provincies staende onder de gehoorsaemheijt van hunne voorseyde Hoocheden, blyvende die 
rechten vande stapelen ende ordre opt stuck vande innecommende wijnen als voorden oorloge.132 

Het Staatse voorstel was erop gericht de toestand van voor de oorlog te herstellen. 
Daarbij zouden de wederzijdse vroegere rechten en privileges worden gehand-
haafd, zoals het (afgesleten) Dordtse stapelrecht en het Middelburgse wijnmeet-
recht. De Staten waren bereid de licenten af te schaffen. De heffing van convooien 
wilden ze voorlopig voortzetten om een zeemacht in stand te kunnen houden, on-
der andere voor hun strijd tegen zeeroverij. Ten slotte hield hun voorstel nog in 
dat de 'Zeeuwse tol', die voor de oorlog onder Antwerpse controle was geraakt, 
terug in zijn land van oorsprong zou worden geheven. Onder de gegeven omstan-
digheden mocht dit een verzoeningsgezind en, achteraf gezien, alleszins redelijk 
aanbod worden genoemd. Het is niet bekend of de stellingen van Grotius over het 
rivierenrecht zoals verwoord in De iure praedae bij de formulering ervan een rol 
hebben gespeeld. Het Staatse voorstel kwam er goed mee overeen, als invulling 
van de eisen die het volkenrecht volgens hem stelde. De Staten-Generaal hoopten 
Spanje ermee tot toegeeflijkheid te bewegen inzake de verre handel, waarover 
parallel werd onderhandeld en die onvergelijkbaar veel belangrijker was voor de 
Republiek. 

De delegatie van de Zuidelijken had bezwaren tegen de convooien, die als oorlogs-
heffingen met de vrede zouden moeten ophouden, en – in mindere mate – tegen de 
toepassing van de Dordtse en Middelburgse privileges op haar handelsvaart. In de 
discussie die volgde, toonden de Staten zich bereid tot verdere matiging. De con-
vooien zouden worden verlaagd tot een onbezwaarlijk niveau en slechts voor een 
beperkt aantal jaren worden geheven. Zeeland maande in de Staten-Generaal tot 

                                                                    
132 De 'Zuidelijke' en de gewijzigde Staatse tekst zijn in druk (in het Frans) alleen verschenen in Ebeling, 
Philibert du Bois' diplomatische Berichte, dl. 2, p. 232-236. Japikse en Veenendaal verwezen ernaar, maar 
gaven de tekst niet. Het origineel van de Staatse tekst (in het Nederlands en Frans) is in handschrift te 
vinden in de Notulen gehouden in de Onderhandelinge van den Trefues, Anno 1608, NL-HaNA, toegang 
1.01.03, inv. 4851. 
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voorzichtigheid, en deze verbonden de toegevingen daarom aan de voorwaarde 
dat tegelijk de verplaatsing van de Zeeuwse tol geregeld zou worden. Dit zou ech-
ter de verhoopte overeenstemming over belangrijke andere punten niet in gevaar 
mogen brengen en dus geen breekpunt vormen.133 De standpunten van beide dele-
gaties kwamen elkaar in de maanden daarna inderdaad nader. Antwerpen had zich 
al in de 16e eeuw verzet tegen het Middelburgse 'recht van de wijn', maar de in-
vloed ervan op handel en verkeer was beperkt, gezien de toenmalige bloei van de 
Brabantse havenstad. Het was in elk geval niet de verborgen algemene verbode-
mingsplicht die sommige latere auteurs erachter zochten. De Zuidelijken gingen er 
op 22 april mee akkoord.134 De discussie ging uiteindelijk nog slechts over enkele 
modaliteiten van de convooien. Uit vrees voor Staatse chicanes, ondanks uitput-
tende verklaringen van goede wil van die zijde, hield de delegatie van het Zuiden er 
nog aan vast dat Zeeland die in Antwerpen zou moeten heffen.135 Eind juni 1608 
lag volledige overeenstemming over dit onderwerp binnen handbereik, maar het 
werd niet meer afgemaakt. De conferentie richtte zich inmiddels op een ander 
pakket artikelen, dat uitzicht op snelle afronding bood.136 De vertegenwoordigers 
van de aartshertogen namen een risico toen ze in het vooruitzicht van nog uiterst 
moeilijke besprekingen over godsdienstzaken en de Indische handel het onderste 
uit de kan wilden halen. Ze incasseerden niet hun winst door de artikelen over de 
'binnenlandse handel' als deelakkoord vast te leggen. In een later stadium werden 
die daarom door de bemiddelaars als 'lastige technische kwestie' niet opnieuw 
opgepakt. In de literatuur over de Schelde wordt het akkoord over de vrije door-
vaart nergens genoemd. De veronderstelling van veel schrijvers over het onder-
werp, dat de Staten-Generaal al in 1608 het verborgen voornemen hadden de 
Schelde blijvend voor de zeevaart te 'sluiten', wordt gelogenstraft door alle primai-
re bronnen.137 Spaanse koninklijke belangen stonden de overeenkomst in de weg 
en er kwam geen tweede gelijke kans. 

                                                                    
133 Verslagen 29 april – 16 mei 1608 in Japikse, Resolutiën, dl. 14, p. 418-422. 
134 'Up 't tweede hebben geseydt, daerinne gheen swaricheyt te zullen maecken mits blyevende in de 
limiten als voer den oerloghe' Veenendaal, Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 209. Japikse, Resolutiën, dl. 14, p. 416. 
135 Verslagen 21 mei – 11 juni 1608 in Japikse, idem, p. 423-428. Veenendaal, Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 
216-223. Jeannin, Les negotiations, dl. 2, p. 373. 
136 Tekst in Ebeling, Philibert du Bois' diplomatische Berichte, bijl. XLVI. Ook hierin is sprake van vrije 
scheepvaart. 
137 Dat dit 'akkoord' nagenoeg onbekend is blijkt o.a. bij de veelgeciteerde Den Tex, Oldenbarnevelt, dl. 2, 
p. 609: 'Men werd het voorlopig over deze zaak [de afschaffing van de convooien] niet eens, vooral de 
Zeeuwen toonden zich obstinaat, omdat zich onder deze geldkwestie een andere verborg, die nauwe-
lijks openlijk aangeroerd schijnt te zijn en die in het oordeel van ons nazaten bijna de belangrijkste 
kwestie was die door de vrede geregeld moest worden: de sluiting van de Schelde'. Ook Groenveld, Unie 
– Bestand – Vrede, p. 100, schreef nog: 'Intussen zouden in Den Haag allerlei 'kleine zaken' worden 
besproken. … Het ging nu… om beperking van de vaart over de Schelde waarop Zeeland aandrong. Maar 
ook deze 'kleine zaken' bleken verre van eenvoudig'. Ook Kluiver, De souvereine en independente staat 
Zeeland, p. 126, gaf de verkeerde indruk dat de voortzetting van de 'sluiting' van de Schelde vanaf het 
begin een uitgemaakte zaak zou zijn geweest. Idem bijv. Enthoven, Zeeland en de opkomst van de Repu-
bliek, p. 144; Van Eysinga, De wording van het Twaalfjarig Bestand, p. 117-118; Bindoff, The Scheldt 
question, p. 94-95. Een uitzondering vormde Van Meteren, Historie der Neder-landscher ende haerder na-
buren oorlogen, p. 592. 
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4.12 Noodzaak van vrede, gevaren van halve vrede 

De delegatie van de koning en de aartshertogen raakte al eind maart 1608 tot de 
overtuiging dat ze met haar strakke instructie nooit een algemeen akkoord over 
vrede zou bereiken. Ze stemde ermee in, het Staatse voorstel over de Indische 
handel aan de koning voor te leggen. Op 1 april 1608 vertrok één afgevaardigde, 
pater Jan van Neyen, naar het hof in Madrid om aan te dringen op verdere conces-
sies.138 Filips III liet hem daar tot in de herfst op nieuwe instructies wachten, ter-
wijl hij nog probeerde Frankrijk aan zijn kant te krijgen. Toen de arme minder-
broeder al maar niet terugkeerde, werd de rest van de delegatie onder druk gezet 
om haar kaarten op tafel te leggen. Deze vernam in augustus via het Brusselse hof 
dat de koning niet wilde wijken. Ze moest toen toegeven dat vrede en erkenning 
van de onafhankelijkheid voor Filips strikt gebonden waren aan zowel het afzien 
van de vaart op Indië als aan volledig vrije godsdienstuitoefening voor katholie-
ken.139 Aan beide zijden was de teleurstelling groot. De koning had zijn onderhan-
delingspositie overschat en kon geen 'eervolle' vrede bereiken. De Republiek, die 
zich gaandeweg sterker was gaan voelen, kreeg geen 'evenwichtige' vrede.140 
Voorstanders van de harde lijn betoogden dat de koning niet werkelijk vrede wil-
de, maar dat hij de vrije provincies aan het lijntje hield om zich intussen weer te 
versterken. De Staten-Generaal zagen geen uitweg en wilden de onderhandelingen 
breken. De Franse en Britse bemiddelaars, niet zonder eigenbelang, probeerden 
hen nog tot toegevendheid inzake de Indische handel te bewegen, en de Franse ook 
inzake de religie. Hun pogingen waren vergeefs. Frankrijk, dat veel prestige had 
gestoken in zijn bemiddelingspoging, stelde daarop aan de partijen voor, zich te 
beperken tot een lang bestand met erkenning van de onafhankelijkheid en vrijheid 
van de vaart op Indië. Toen de Zuidelijken echter alleen de wapenstilstand wilden 
verlengen, zonder verdere afspraken over de Indische handel, was de breuk on-
vermijdelijk. Eind september moesten ze vertrekken, terwijl de wapenstilstand 
bijna afliep en de oorlogspartijen in Spanje en de Republiek glorieerden. 

In de onfortuinlijke Zuidelijke Nederlanden waren er in het najaar van 1608, afge-
zien van een deel van de Spaanse krijgselite en van de clerus, nauwelijks voorstan-
ders van voortzetting van de oorlog. De aartshertogen en Spínola legden, binnen de 
grenzen van het betamelijke, de grootst mogelijke druk op de koning om toe te 
geven. Spínola schreef hem nogmaals dat de oorlog financieel niet vol te houden en 
                                                                    
138 Het was ongetwijfeld een verlies voor de sfeer in de conferentie. De delegatieleden maakten meer-
maals grapjes met de gezellige dikke pater. Zie bijv. Veenendaal, Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 208-209. 
139 '[dat zij ] gelast zijn deselve souverainité d'heeren Staten volcommelijck vrij ende vranck te laten, 
hetwelck een sulcken peerle ende costelijck juweel is, dat noyt prince voer hem van gelijcken gequiteert 
en heeft, daervoeren dat Zijne Majesteyt gout noch silver, noch steden ofte eenige andere saken van 
weerde en begeerde, als alleene tgene dat hij schuldich was tot genoechdoeninge ende gerustheyt van 
zijn conscientie tot Godt, te weeten het restablissement in dese landen van de Catholicque Apostolicque 
Roomsche religie, hetwelcke men hem met eghenen redenen en behoirt te weygeren. Ende wat be-
langht d'Oostindische vaert, nademael dat dese landen daertoe egheen gerechticheyt en hadden ende 
dat oyck egeen ander prince daertoe en pretendeert, dat Zijne Majesteyt verstont, dat dese landen 
daervan sullen behoiren te desisteren.' Verslag 21 aug. 1608 in Japikse, Resolutiën, dl. 14, p. 442. 
140 Israel, The Dutch Republic and the Hispanic world 1606-1661, p. 8-9. 
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daarom uitzichtloos was.141 De Republiek had het strategisch voordeel dat ze de 
grote rivieren beheerste. Daardoor kon ze in twee dagen haar troepen met schepen 
over een afstand verplaatsen waarvoor Spanje tien dagen nodig had. Ook waren de 
meeste Noordelijke steden en vestingen met grachten en andere wateren omgeven 
en daardoor haast onaantastbaar. Alleen van langdurige, grootschalige en kostbare 
Spaanse acties kon men daarom nog iets verwachten. Koning Filips III, zich bewust 
van zijn historische verantwoordelijkheid tegenover God en dynastie, en onder 
invloed van de oorlogspartij in Spanje, hield de discussie echter af. Hij verbood 
Spínola zelfs naar Madrid te komen om zijn zaak te bepleiten. Deze nam daarop, 
met instemming van de aartshertogen, het risico de onderhandelingen informeel 
voort te zetten. De koning zou immers altijd nog het recht hebben, een eventueel 
verdrag niet te bekrachtigen. 

In het Noorden was wel sprake van een heftige publieke discussie over de te vol-
gen koers.142 Oldenbarnevelt, en veel bestuurders en belastingbetalers met hem, 
vonden dat de oorlog financieel ondraagbaar werd. De Staat was, ondanks extra 
inkomsten uit convooien en licenten, strooptochten in het Zuiden en georganiseer-
de kaapvaart, gedwongen jaar na jaar nieuwe leningen af te sluiten. De schulden-
last nam almaar toe. Het vredeskamp in het Noorden zag dat een vergelijk onont-
koombaar was. Het hoopte op de eigen veerkracht en de macht van de bondgeno-
ten, ondanks de onverzettelijkheid van de koning en zijn regering. Een uiteenlo-
pende groep van realisten, wantrouwigen, beginselvasten en direct belanghebben-
den bij de oorlog zag meer nadelen dan voordelen in een vrede of bestand. Onder 
hen waren stadhouder Maurits – eerste edele van Zeeland en opperbevelhebber te 
land en ter zee die deelde in de oorlogsbuit – Zeeuwse kapers, kooplieden in de 
oorlogsbranche en een deel van de predikanten. Sommigen vreesden dat de voor-
waarden die Spanje uiteindelijk zou willen toestaan geen blijvende zekerheid, 
maar eerder onderworpenheid zouden brengen. Spanje zou van de rust en de tijd-
winst gebruik kunnen maken om zich weer te versterken en des te onverzettelijker 
terug te komen. Daarnaast werd aangevoerd dat het al te schielijk opgeven van de 
voordelige kanten van de oorlogstoestand, waaronder de controle op de zeehandel 
van het Zuiden en het verbodemen op de Schelde, de welvaart en daarmee de 
weerbaarheid van het land ernstig zou aantasten. Daardoor zouden kooplieden, 
daarna reders, schippers en bootslui en in hun kielzog handwerkslieden en kleine 
neringdoenden uit de Zeeuwse steden wegtrekken. Zeeland zou de grote, goed 
uitgeruste en steeds parate vloot verliezen die de Republiek tot dan toe steeds 
tegen de ergste gevaren had kunnen beschermen.143 De Zeeuwen voerden naast 
het oude 'stapelrecht' nog meer juridische rechtvaardigingen voor het verbodemen 
aan. De dijken van het eilandenrijk, die de vaargeulen in toom hielden, waren duur 
                                                                    
141 Spínola aan Filips III, 7 okt. 1608, Lonchay, Correspondance de la Cour d'Espagne sur les affaires des 
Pays-Bas au XVIIe siècle, dl. 1, nr. 680. Rodríguez Villa, Ambrosio Spínola: Primer marqués de los Balbases. 
142 Kaper, Pamfletten over oorlog en vrede: Reacties van tijdgenoten op de vredesonderhandelingen van 
1607-1609. 
143 Dat de zorgen van de 'realisten' reëel waren bewijst het vervolg van de geschiedenis. Toen de Repu-
bliek in de 2e helft van de 17e en in de 18e eeuw haar land- en zeemacht soms langere tijd beperkte, ging 
ze enkele malen bijna verloren. 
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in onderhoud. Ze konden dat compenseren door een uitgebreide handel en 
scheepvaart, waaronder de bedrijvigheid van het overslaan. Het zou een verkregen 
recht zijn dat Zeeland voor verval en bederf behoedde.144 Daarnaast speelde de 
veiligheid van de Republiek een rol. Zeeland vormde met zijn vele open wateren 
een toegankelijk grensgebied voor wie de weg wist in de geulenstelsels. De ge-
schiedenis leerde dat overvallers hierlangs aanslagen konden plegen op de relatief 
zwakke stadjes en dijken in de delta.145 Terwijl een deel van de Zeeuwen de volle-
dige macht over de Scheldehandel eiste, twijfelden anderen over hun belang daar-
bij.146 Het was al gebleken dat de Zeeuwse havens, met hun kleine eigen markt, 
niet zomaar de plaats van het gunstig gelegen Antwerpen konden overnemen. 
Andere havens, zoals Amsterdam, waren inmiddels al wel tot grotere ontwikkeling 
gekomen. In die concurrentie zou Zeeland wellicht meer profijt hebben van de 
uitstraling van een bloeiend Antwerpen dan van enkel de controle op die stad. 

Een genuanceerde mening verkondigde de uit Antwerpen afkomstige streng calvi-
nistische koopman Willem Usselincx (1567-1647), die zich in Middelburg en later 
in Amsterdam had gevestigd. Hij noemde zichzelf 'een lief-hebber eenes oprechten 
ende bestandighen vredes' en gunde zijn Zuidelijke landgenoten herstel van hun 
vroegere welvaart, zelfs als dat ten koste van de Hollandse en Zeeuwse handel zou 
gaan. Hij wenste echter, als er geen vereniging van Noord en Zuid mogelijk was, dat 
toch ten minste de Spaanse troepen zouden worden teruggetrokken. Ook zouden 
de oude gewestelijke vrijheden moeten worden hersteld en religieuze tolerantie 
ingevoerd. Wanneer dat niet mogelijk zou zijn, wat hij vreesde, dan diende de Re-
publiek zich te hoeden voor toegevingen aan de Spanjaarden die op termijn het 
voortbestaan van de Staat in gevaar konden brengen. Haar veiligheid eiste dat ze 
een sterke economische basis behield en zoveel mogelijk uitbouwde. Usselincx 
betoogde, enigszins chargerend, dat het economisch voordeel dat Holland en 
Zeeland tegenover Vlaanderen en Brabant hadden verworven enkel op de kracht 
van hun oorlogsvloot stoelde.147 Een onvoorzichtig bestand of een onvoordelige 
vrede zou de balans snel weer kunnen doen omslaan. Hij roemde daarbij de troe-
ven van het Zuiden. Antwerpen, gunstig gelegen ten opzichte van de verbruikers-
markten, was ondanks het wegvallen van de rechtstreekse zeevaart een betrekke-
lijk groot commercieel centrum gebleven, met handelshuizen, wisselhandel en 
verzekeringswezen. Ook hadden de Zuidelijke gewesten nog een uitgebreide en 
goed georganiseerde industrie, die goedkoper zou produceren dan die in het 
Noorden. 

Usselincx dacht dat, wanneer het vooroorlogse vrije verkeer zou worden hersteld, 
veel handel zich weer naar het 'Spaanse' Zuiden zou verplaatsen. De Republiek zou 
daar weinig tegen kunnen ondernemen. Havensteden als Amsterdam, Hoorn, Enk-

                                                                    
144 Copye van een discours tusschen een Hollander en een Zeeuw (pamflet Knuttel nr. 1455).  
145 Van Spaanse zijde werden verschillende plannen beraamd om vooral Zeeuwse dijken door te steken. 
Zie hoofdstuk 5. 
146 Den Tex, Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 658-659. 
147 [Usselincx], Bedenckingen over den staet vande Vereenichde Nederlanden en Naerder bedenckingen 
over de zee-vaert, coop-handel ende neeringhe. Ligtenberg, Willem Usselinx, p. 45-57. 
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huizen, Middelburg en Vlissingen hadden weliswaar in de oorlog veel zeevaart aan 
zich getrokken, maar hadden lange en moeilijke verbindingen met het achterland. 
Ook het voordeel van de toegang tot Rijn en Maas was maar betrekkelijk, omdat de 
vaart op die rivieren door de vele tollen steeds onaantrekkelijker werd. Zelfs als de 
Republiek bij de vrede het beding wilde en kon maken dat de toegang naar Ant-
werpen voorlopig voor zeeschepen gesloten zou blijven, dan nog zou dat volgens 
hem weinig verschil maken.148 Antwerpen zou zijn goederen met eigen lichters in 
de riviermond kunnen ophalen en brengen, zoals ook Amsterdam dat zonder veel 
bezwaar deed op de rede van Texel. Wanneer men die vaart vervolgens te veel 
belastte met licenten of andere heffingen, dan zou een deel van de Zuidelijke han-
del uitwijken naar de Vlaamse kusthavens. Zou de Republiek ten slotte, wat hij 
onwaarschijnlijk achtte, kunnen overeenkomen dat ook de kusthavens gesloten 
bleven, dan verwachtte hij een verdere verplaatsing naar Noord-Franse en Noord-
Duitse havens. Verder waarschuwde Usselincx voor te zware in- en uitvoerhef-
fingen op het vervoer langs Rijn en Maas tussen Duitsland en de Zuidelijke Neder-
landen. Het profijt van Dordrecht zou opdrogen, omdat de handel de landwegen 
zou kiezen, die met minder tollen belast waren. Ook zouden Brabant en het Luikse 
Land van Loon erdoor kunnen worden aangezet, hun oude plan voor een eigen 
vaarweg van Antwerpen via de Demer naar de Maas uit te voeren. Een te snelle 
vrede zou daarom tot de neergang of zelfs de ondergang van de Republiek leiden. 
Spanje zou zich, weer in het ongestoord bezit van welvarende gewesten, niet meer 
aan de afgedwongen vrede gebonden achten. Op hulp van bevriende landen kon de 
Republiek in een wisselvallige wereld onvoldoende rekenen. Ze zou dan, verarmd, 
met een opgelegde vloot en een uitgedund leger, een weerloze prooi worden van 
het nog steeds machtige Spanje. Usselincx' slotsom was dat de oorlog ten minste 
moest worden voortgezet tot de Republiek een betekenisvolle overwinning had 
bereikt en ze haar welvaart, eerste voorwaarde voor vrijheid en onafhankelijkheid, 
duurzaam had verzekerd. Omdat de Staatse handel in Europa weinig perspectief 
zou bieden, pleitte hij ervoor met alle kracht in te zetten op de vaart naar Oost- en 
West-Indië.149 Deze moeilijke maar wezenlijke discussie, over de noodzaak van 
vrede en het gevaar van halve vrede, werd daarna in verschillende toonaarden 
onder wisselende omstandigheden nog decennialang verder gevoerd. 

                                                                    
148 Er werd hier blijkbaar al in 1608 in Zeeland over gesproken. 'Eenighe geven voor, datmen sal connen 
bespreken dat geen reeseylen in eenen tijt van jaren en sullen moghen de Schelde op varen na Antwer-
pen, maer wat voordeel soude dat gheven tot de neeringhe'. Usselincx, Bedenckingen, p. 4. 
149 [Usselincx], Memorie vande ghewichtighe redenen die de Heeren Staten generael behooren te beweg-
hen, om gheensins te wijcken van de handelinghe ende vaert van Indien. 
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4.13 Frans-Britse bemiddeling 

Vooral door de onvermoeibare ijver van de Franse bemiddelaar Pierre Jeannin 
(1540-1622) kwamen de gesprekken in de herfst van 1608 toch weer op gang.150 
Op 18 oktober legde hij samen met de Britse gezanten een ontwerpverdrag op 
hoofdlijnen aan de Staten-Generaal voor. In de weken en maanden erna zou het 
langzaam evolueren. Het voorstel betrof een tienjarig bestand voor de Europese 
gebieden. De Spaanse koning zou het binnen drie maanden, als hij dat wenste, 
kunnen uitbreiden tot de hele wereld. Nu het niet meer om echte vrede ging en de 
strijd op termijn weer kon worden hervat, waren grote concessies van de baan. De 
bemiddelaars lieten een aantal moeilijke punten in het vage. De halfslachtige for-
mulering van de onafhankelijkheid greep terug op die bij de wapenstilstand. De 
handel met Indië werd in de Frans-Britse tekst noch met zoveel woorden verbo-
den, noch toegestaan, door te verwijzen naar het op dit punt ook onduidelijke ver-
drag van Londen.151 Er bleven verder slechts een viertal artikelen over handel en 
verkeer in de Nederlanden. Deze waren minder gedetailleerd en gingen minder ver 
dan het Staatse vredesvoorstel van vóór de zomer. Het personenverkeer en de 
handel zouden volgens het Frans-Britse voorstel vrij zijn, zowel te land, ter zee als 
op andere wateren. Ze zouden ook slechts met de gewone en gebruikelijke hef-
fingen, niet hoger dan die voor eigen ingezetenen en meestbegunstigden, mogen 
worden belast. De bemiddelaars wilden vermijden dat de onderhandelingen op-
nieuw met 'technische' kwesties zouden worden belast. Ze drongen erop aan, deze 
na het ingaan van het bestand in alle rust bilateraal te regelen. Voor alle zekerheid 
echter bepaalde artikel 6 dat bij eventuele onenigheid een gemengde commissie 
eenstemmig advies zou moeten uitbrengen, zonder dat dit aanleiding zou mogen 
geven het bestand te breken: 

(3) De onderdanen ende inwoonders der landen vanden voorszegde Heer Conick, Eertshertoghen 
ende Heeren Staten sullen houden goede correspondentie ende vrientschap met malcandren gedu-
erende den voorszegde Treffves [= bestand], sullen moghen frequenteren, besoecken ende weder 
keeren van d'een landt in d'ander, ende haren handel, trafficq ende comenschap vrij ende liber 
ghebruycken, soe wel te lande, ter zee als andere wateren, ende van gelijken dat de onderdanen en 
inwoonders der landen vande voorszegde Heeren Staten sullen (in Spagnien ende andere landen 
wesende onder de ghehoorsaemheyt vanden voorszegde Heer Coninck ende Eertshertoghen) ghe-
nieten de selve vrijheyt ende versekertheyt die welcke gegeven zijn aen de onderdanen vanden Co-
ninck van Groot Britagnien, in het leste Tractaet van Peyse [= vrede] gemaect met den voorszegde 
Coninck van Spagnien. 
(4) Ende alsoe hunnen handel drijvende, en sullen niet gehouden zijn te betalen eenighe meerdere 
rechten, tollen ofte impositiën, dan de ordinare ende die men ghewoonlick is te betalen, ende sullen 
niet anders ghetracteert worden dan de natuerlicke onderdanen, ende ghelijck vrienden ende ghe-
alieerde, die het minste sullen belast werden. 
(6) Soo hier nae er bevonden werde dat den coophandel inde Nederlanden werde onbequaem ende 
hinderlick ghevonden ter oorsaecke van tollen, gabellen [= accijnzen] ende andere impositien die 
men van d'eene en d'ander syde op de goederen, coopmanschappen en waren is heffende, d'eerste 

                                                                    
150 De Franse en Britse ambassadeurs waren tot eind augustus 1608 'raadgevers op verzoek' geweest. 
Door Jeannins nieuwe instructie van 6 aug. konden ze actieve bemiddelaars worden, die de leiding van 
de conferentie in handen namen. Van Eysinga, De wording van het Twaalfjarig Bestand, p. 124, 128. 
151 Het Spaans-Britse vredesverdrag van Londen (Somerset House) van 28 aug. 1604. 
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versoeck dat van weghen de voorszegde Eertshertoghen sal ghedaen werden is datter commissa-
risen van der Staten syde sullen ghedeputeert werden om de selve met gemeyn advijs te reguleren, 
modereren ofte versoeten soo het doenlick is, sonder dat den Treffves daerom soude ghebroken 
wesen oft [= als] sy daer in niet en conden accorderen.152 

Anders dan het Staatse ontwerp-vredesverdrag van 19/20 maart 1608, dat buiten-
landers op de binnenwateren ruime vaarrechten toekende, vermeldde het ontwerp 
voor een bestand niets over de zeevaart van Antwerpen en over de vraag of daarbij 
al dan niet verbodemd moest worden. De Frans-Britse tekst sprak alleen van vrij-
heid van personen- en handelsverkeer, niet van vrijheid voor de scheepvaart. Dit 
onderscheid was de uitdrukking van de werkelijkheid van die dagen op de grote 
Europese rivieren. Ook Grotius had er bij de formulering van de regels van het 
volkenrecht in De iure praedae rekening mee gehouden. Doorvaartrechten voor 
vreemdelingen waren geen natuurrecht, maar onderwerp van onderhandeling. In 
het beste geval waren ze een gunst, gemotiveerd door zedelijke plicht of door an-
dere belangen, danwel zwakte. Tot in de 20e eeuw zou dit gebruikelijk blijven in 
verdragen tussen buurlanden, waar het ging om grensoverschrijdende rivieren. 

In de laatste maanden van 1608 vond bij en tussen de partijen en de bemiddelaars 
druk overleg plaats over de vraag wat nu verder moest gebeuren. Daarbij tekende 
zich in de Republiek langzaam een meerderheid af voor hervatting van de onder-
handelingen op basis van het Frans-Britse voorstel. Amsterdam, eerste stad van 
Holland, gaf als laatste in dat gewest zijn tegenstand op. Onder druk daarvan en na 
bijkomende garanties van Frankrijk en Engeland, alsook toezeggingen voor finan-
ciële compensaties aan zijn persoon, ging ook stadhouder Maurits overstag. De 
Staten van Zeeland, waarin Maurits als markgraaf van Veere en Vlissingen en eer-
ste edele een zware stem had, bleven zich verzetten. Ze stelden dat alleen een dui-
delijke, onvoorwaardelijke en voor eeuwig geldende erkenning van de soevereini-
teit, zoals de Staten-Generaal oorspronkelijk hadden geëist, voldoende zekerheid 
bood voor de toekomst. Ook wilde Zeeland niets weten van het opschorten van de 
strijd in Oost-Indië. Een bestand zou slechts leiden tot militaire en economische 
verzwakking van de Republiek, waar de vijand op een kwaad moment gebruik van 
zou maken. Eenmaal opgegeven posities in de Nederlanden en in Indië zouden ook 
nooit meer terug te winnen zijn. Omdat volgens de bepalingen van de Unie van 
Utrecht voor een vrede of bestand eenstemmigheid nodig was, bleef een beslissing 
voorlopig uit.153 

De Zeeuwse besturen probeerden bij binnen- en buitenlandse instanties meer 
begrip en steun voor hun houding te kweken. Onderdeel daarvan was een heldere 
juridische onderbouwing van hun standpunten. De Zeeuwse kamer van de VOC gaf 
daarom haar advocaat Grotius opdracht zijn verhandeling over het natuurrecht 

                                                                    
152 Articles de la Trefue proposée par les Ambassadeurs des Roys de France & de la grande Britagne en 
l'assemblée des Estats Generaulx (pamflet Knuttel nr. 1541, in het Nederlands nr. 1542). 
153 Art. 9: Item en zal men geen accoordt van bestant oft peys maecken, noch oorloge aenveerden, noch 
enyge imposten ofte contributie instellen, die generaliteit van desen verbande aengaende, dan met 
gemeen advys ende consent van de voorszegde provincien, … Tekst in Groenveld, De Unie van Utrecht  
en Unie – Bestand – Vrede. Pamflet Knuttel nr. 408. 
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van de vrije zee, een deel van het onuitgegeven De iure praedae (De Indis), alsnog 
snel uit te brengen.154 Juist dit deel bevatte ook Grotius' eerder genoemde ver-
spreide opmerkingen over het rivierenrecht (zie paragraaf 4.9). Er zijn geen aan-
wijzingen dat dit bij het besluit een rol speelde. Het idee voor de uitgave kwam van 
de invloedrijke Zeeuwse regentenfamilie Boreel, bevriend met Grotius en goed 
bekend met zijn werk.155 Waarschijnlijk hebben slechts weinig anderen op dat 
moment de details ervan gekend. Het feit dat er ook uit de tijd erna geen reacties 
uit Zeeland op Grotius' benadering van het rivierenrecht bekend zijn, doet ver-
moeden dat de Zeeuwse besturen zich er wel in konden vinden. Deze werkte toen 
hoofdstuk XII van zijn De iure praedae om tot een monografie – Mare liberum – 
over het recht van de vrije zee. Het laatste deel van dat hoofdstuk, over de kolonia-
le oorlog met de Portugezen, liet hij weg. Hij verdeelde daarna de rest in dertien 
kleinere hoofdstukken en gaf Mare liberum een aangepast begin en slot. Het weg-
gelaten deel bevatte enkele passages die relevant waren voor het internationale 
handels- en rivierenrecht. Grotius laste deze elementen op een andere plaats toch 
nog in Mare liberum in.156 Dit wijst erop dat hij hechtte aan zijn standpunten over 
het rivierenrecht en die onverkort handhaafde. Zijn opdrachtgevers in Zeeland 
stonden dat blijkbaar toe. Op verzoek van Oldenbarnevelt, die bij Spanje geen on-
nodige ergernis over de verre zeevaart wilde wekken, en door praktische proble-
men zou Mare liberum pas na afloop van de onderhandelingeningen uitkomen. 

Zeeland leverde eind 1608 bijzonder hardnekkig tegenstand. Het boycotte de be-
sprekingen van de Staten-Generaal en liet zich ook door gezantschappen niet ver-
murwen. De bemiddelaars dreigden daarop hun steun in te trekken als de Repu-
bliek een redelijk bestand zou weigeren, omdat haar strijd dan een 'onrechtvaardi-
ge' oorlog zou worden.157 Jeannin hield de Zeeuwen voor dat het unanimiteitsbe-
ginsel van de Unie niet mocht ontaarden in de dictatuur van één provincie.158 Pas 

                                                                    
154 Nellen, Hugo de Groot, p. 94-97. 
155 Betrokken bij de opdracht waren vooral Johan en diens vader Jacob Boreel, oorspronkelijk afkomstig 
uit Antwerpen. Johan was studiegenoot en een goede vriend van Grotius. Jacob, meermaals burgemees-
ter van Middelburg, was Zeeuws afgezant bij de onderhandelingen. Van Ittersum, Profit and principle, p. 
286, 336-338. Eyffinger, De vrije zee, p. 44-47. 
156 De passage waarin verwezen werd naar de vrije riviervaart die volgens het Romeinse recht voor de 
eigen ingezetenen had gegolden (Over het recht op buit, hfdst. XII, vertaling Damsté, p. 237-238) verhuis-
de in Mare liberum naar hfdst. XIII, par. 131 in de vertaling van Eyffinger. De passages waarin gezegd 
werd dat het volkenrecht niet zou toestaan internationale handelswegen te versperren, de doorvoer van 
levensbehoeften en andere koopwaren naar andere landen te belemmeren of marktprijzen door mono-
polievorming op te drijven (Over het recht op buit, hfdst. XII, vertaling Damsté, p. 238-239) werden in 
Mare liberum in verkorte vorm verplaatst naar hfdst. XII, par. 124 in de vertaling van Eyffinger. 
157 '… pource que le refus que vous aurez fait d’accepter des conditions, si seures, honorables, & avanta-
geuses pour vostre Estat, rendront vostre guerre injuste …' [… omdat uw weigering, voorwaarden te aan-
vaarden die zo zeker, eerbaar en voordelig voor uw Staat zijn, uw oorlog onrechtvaardig zal maken …] 
Jeannin, Les negotiations, dl. 3, p. 116. 'Rechtvaardige' oorlog was hier blijkbaar bedoeld in de traditio-
nele morele en juridische betekenis. Thomas van Aquino (1225-1274) noemde drie voorwaarden voor 
een rechtvaardige oorlog: (1) eigen autoriteit, dus ontbreken van erkend hoger gezag dat rechtsherstel 
zou kunnen bewerken, (2) rechtvaardige oorzaak, zoals zelfverdediging en (3) rechtgeaarde ingesteld-
heid, gericht op het bereiken van een rechtvaardige vrede. Russell, The just war in the Middle Ages, p. 
267-371. Lesaffer, Moet vrede rechtvaardig zijn?, p. 16-17. 
158 Toespraak voor Staten-Generaal. Jeannin, Les negotiations, dl. 3, p. 113-119. 
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op 18 december stemde Zeeland in met het principe van het bestand, mits vol-
doende waarborgen zouden worden ingebouwd. Er werd daarna gewerkt aan wij-
zigingsvoorstellen, nog steeds op basis van de Frans-Britse tekst. De bemiddelaars, 
die nog verontwaardigd waren dat hun eerste tekst 'tegen alle behoirlijcke manie-
re van doen' al in druk was uitgegeven, vroegen discreet om te gaan met tekstaan-
passingen, zodat ze niet in hun bemiddeling zouden worden belemmerd. Er wer-
den daarom geen kopieën van de nieuwe teksten gemaakt. Op oudejaarsdag, ter-
wijl al volop werd gewerkt aan amendementen van de Staten-Generaal, verwoord-
den de Zeeuwse afgevaardigden uiteindelijk heel precies hun verschillende eisen, 
waaronder die aangaande de 'binnenlandse handel'. Ze zagen in dat de vaart op de 
Vlaamse kusthavens moest worden vrijgegeven, omdat een voortzetting van de 
blokkade strijdig was met de logica van vrede of een bestand. Ook zou die blokkade 
zonder de oorlogsheffingen onbetaalbaar worden. Het ging echter al een aantal 
jaren economisch steeds slechter met Zeeland, terwijl de handel en industrie van 
Holland, ondanks de oorlog, nog altijd vooruitgingen.159 Nu zou ongetwijfeld weer 
een deel van de handel van het Zuiden naar de Vlaamse havens uitwijken. Zeeland 
wilde daarom zekerheid dat het toch een aandeel in die handel zou behouden en 
daarop convooien kon heffen. Zonder die convooigelden zou het moeilijk worden 
zelfs maar een bescheiden eigen marine te onderhouden. Omdat de ontwerptekst 
daarvoor geen garanties bood en onderhandelingen daarover pas na het sluiten 
van het verdrag zouden plaatsvinden, moest Zeeland een troef in handen houden. 
Er zou daarom voorlopig niets mogen veranderen aan de praktijk van het verbo-
demen en de heffing van convooien op de Schelde. Verder speelde mee dat Spanje 
niet bereid was ondubbelzinnig de soevereiniteit van de Republiek te erkennen. In 
die situatie moest Zeeland duidelijk blijk geven van zijn volledige rechtsmacht over 
de Westerschelde. De Zeeuwen eisten ten slotte de garantie dat de Staatse delega-
tie onder alle omstandigheden aan de genoemde punten zou vasthouden en er 
zonodig de onderhandelingen op zou laten breken.160 

Op nieuwjaarsdag 1609 wezen de zes andere provincies de Zeeuwse eis af. Alleen 
het punt van de soevereiniteit en dat van de vrije beschikking over de religie zou-
den breekpunt mogen zijn. Bij de andere artikelen zou men moeten handelen 'ten 
meesten dienst ende voerdeel van den lande'.161 Ook de vrije Scheldevaart kon 
daarbij als wisselgeld dienen, om meer armslag op de wereldzeeën of andere toe-
gevingen te verkrijgen. De Zeeuwen werden nogmaals onder grote druk gezet om 
hierin toe te geven, maar ze weken niet. Op 10 januari bereikte Zeeland dat de 

                                                                    
159 De achteruitgang van Zeeland bleef ook daarna voortduren. Dit blijkt o.a. uit de verdere daling van 
het Zeeuwse aandeel in de 'generale lasten' van de Republiek. Veenstra, Gewestelijke financiën ten tijde 
van de Republiek der Verenigde Nederlanden, dl. 7 (Zeeland), p. 15-18. 
160 'Item te bespreken aengaende de binnenlantssche commercie, dat deselve sal blijven bij den voet die 
alsnu gepleegt wordt, sulcx dat de scepen, uuyter zee commende ende Zeelant passerende, aldaer sullen 
moeten last breken, convoyen ende thollen betalen, gelijck jegenwoirdich geschiet; … dat de provinciën 
malcanderen bij acte sullen beloven, dat men de pointen, die alhier sullen worden besloten, bij de han-
delinge sal mainteneren, sonder daervan te wijcken bijsoeverre als den vijant swaricheyt soude maken 
die te accorderen, maer veeleer de handelinge breken.' Japikse, Resolutiën, dl. 14, p. 473. 
161 Idem, p. 637. 
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Staatse tekstvoorstellen op verschillende punten in de zin van zijn eisen werd aan-
gepast. Daardoor schiepen de Staten-Generaal meer ruimte om aan de verdrags-
tekst, zonodig, een uitleg overeenkomstig de Zeeuwse eisen te kunnen geven. Met 
name werd in het derde artikel de binnenlandse handel niet meer 'vrij' genoemd, 
maar 'zeker'. In het vierde artikel verviel de beperking tot de 'gewone' rechten, 
tollen en heffingen, waardoor ook 'ongewone' heffingen zoals convooien mogelijk 
zouden blijven. De overige provincies beschouwden daarmee de zaak, onder 
Zeeuws protest, als afgedaan.162 

Op 13 januari besprak een afvaardiging van de Staten-Generaal de inmiddels op 
meerdere punten aangepaste ontwerptekst met de Franse en Britse ambassadeurs. 
Het geduld van de bemiddelaars was inmiddels zwaar op de proef gesteld, maar ze 
aanvaardden de veranderingen omdat het verdrag daardoor niet wezenlijk zou 
worden aangetast. Toen de Staten-Generaal daarop dezelfde dag hun finaal ak-
koord moesten geven aan het heropstarten van de onderhandelingen, stelden de 
Zeeuwse gedeputeerden nogmaals hun veto. Het hoge college, ten einde raad, 'om 
de sake te accommoderen', gaf toe. Het nam een resolutie aan die bepaalde dat alle 
schepen die de Schelde op- of afvoeren, zonder onderscheid, in Staatse havens 
dienden te worden uitgeladen en onderzocht en dat de goederen na betaling van 
de nodige heffingen in andere schepen moesten worden overgeladen. Om de on-
derhandelingen daarmee niet te belasten, werd wijselijk besloten dit besluit ge-
heim te houden en daarvan aan niemand een kopie te geven: 

Is bij de provinciën eendrachtelijck verstaen, dat bij voortganck van het bestant opte articulen, 
sulcx deselve op heden zijn gearresteert, de scepen, uuyter zee binnen duyns in de Vereenichde Ne-
derlanden commende, sonder onderscheydt waer deselve thuys behoiren (waervan de ladinge ge-
destineert is opte steden ende plaetssen van de Ertzhertogen), in de Vereenichde Nederlanden ge-
houden sullen zijn te betalen niet alleene het innecomende, maer oyck d'uuytgaende lasten, oyck 
eenparichlijck ontladen, gevisiteert ende verbodempt wordden, alvoeren deselve na de steden ofte 
plaitssen van de Ertzhertogen doir de rivieren, stroomen ende wateren van de Vereenichde Landen 
sullen moegen passeren, ende van gelijcken sal geschieden van de schepen, waren ende coopman-
schappen, die uuyte steden oft plaitssen van de Ertzhertogen commende ende willende de rivieren, 
stroomen ende wateren van de Vereenichde Nederlanden passeren, omme over zee buyten duyns 
naer andere landen gebracht ende gevoert te wordden. Verclarende de tsamentlijcke provinciën, 
dat zij niet en verstaen hair te preiudiciëren in de vrijheyt van hare consenten, belastende den gref-
fier dese resolutie secreet te houden, sonder aen yemanden eenige copie daervan uuyt te geven, 
totdat de handelinge van de trefves gesloten ofte gebroken sal zijn.163 

De joker van de vrije Scheldevaart kon toen niet meer worden ingezet. 

4.14 Sluiting van het Twaalfjarig Bestand 

Inmiddels hadden de aartshertogen en Spínola grote moeite gedaan Filips III te 
overtuigen dat een bestand zoals Frankrijk en Engeland voorstelden in de gegeven 
omstandigheden de beste en zelfs enige optie was. De koning bleef echter de ver-

                                                                    
162 Idem, p. 641-642. 
163 Idem, p. 644. 
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scheurende keuzes ontwijken en droeg hen op, de eerder vastgestelde lijn aan te 
houden. Zonder daarvoor de ruimte te bieden, vroeg hij hun wel te zorgen dat de 
onderhandelingen niet weer zouden afbreken. Na een lange correspondentie 
zwichtte hij eind januari 1609 voor het argument van geldgebrek.164 De bemidde-
laars hervatten daarna hun werkzaamheden om overgebleven geschilpunten op te 
ruimen. De onderhandelingen zouden ten slotte, om de aartshertogen tegemoet te 
komen, in een korte slotronde in Antwerpen moeten worden afgesloten. Filips 
deed in februari nog een laatste poging aan een bestandsverdrag te ontkomen, 
door steun te zoeken voor een langdurige verlenging van de wapenstilstand. De 
Republiek noch de bemiddelaars wilden daar meer van horen en het eindspel ging 
onverbiddelijk in. De centrale kwestie bleef de vaart op de Indiën. De Staten-
Generaal wilden koste wat kost mogelijkheden openhouden voor die vaart, waar-
van voortbestaan en levenskracht van de Republiek zouden afhangen. De Span-
jaarden probeerden die openingen juist af te kopen door handelsvoordelen in Eu-
ropa aan te bieden. Dat bood hun geen ruimte voor een harde opstelling inzake de 
Scheldevaart. De Zuidelijken waren weliswaar ontevreden over het betreffende 
tekstvoorstel dat hun weinig garanties bood, maar dat speelde in deze fase geen 
grote rol meer. De bemiddelaars, bevreesd voor het afspringen van de onderhan-
delingen, wilden er niet meer op terugkomen. Onverhoopte moeilijkheden zouden 
de partijen zelf, na het sluiten van het verdrag, in onderling overleg moeten oplos-
sen. De delegatie van de aartshertogen klaagde vergeefs dat ze op die manier was 
overgeleverd aan de goede of kwade wil van de Staten-Generaal.165 

De 'Hoogmogende Heren' verplaatsten zich in maart 1609 voltallig naar Bergen op 
Zoom om de besprekingen op korte afstand te kunnen volgen. Op 25 maart trok-
ken de Staatse gedelegeerden naar Antwerpen, waar ze met veel eer en vertoon in 
het stadhuis werden ontvangen. De slotonderhandelingen duurden nog twee we-
ken. Ze gingen vooral nog over vaart en handel buiten Europa en godsdienstige, 
technische en financiële kwesties. De Republiek kreeg lang niet alles wat ze oor-
spronkelijk had geëist. Er kwam slechts een bestand voor twaalf jaren en de er-
kenning van haar vrijheid was mede daardoor halfslachtig.166 Ook de politieke 
doelen voor het Zuiden, zoals gewetensvrijheid en vertrek van de buitenlandse 
troepen, wist ze niet te bereiken. Het grondgebied en de bijbehorende rechten 
werden volgens het principe uti possidetis verdeeld, overeenkomstig de stand bij 
het staakt-het-vuren. Inzake de Indiën werd met uiterste moeite een vergelijk ge-
vonden, dat de schijn voor de koning zoveel mogelijk redde. De cryptische ver-
dragstekst over de niet-Europese handel werd enigszins verduidelijkt in een ge-
heim aanvullend artikel en een vertrouwelijke schriftelijke verklaring van de be-
middelaars.167 Buiten Europa konden Hollanders en Zeeuwen alleen met toestem-
ming van de koning diens Spaanse en Portugese gebieden bezoeken, maar in nog 

                                                                    
164 Lonchay, Corr. de la Cour d'Espagne, dl. 1, nr. 703-712. 
165 Jeannin, Les negotiations, dl. 4, p. 10. 
166 Van Erp, "The United Provinces: 'Free' or 'Free and Sovereign'", p. 181-188. De aartshertogen tooi-
den zich in 1609 ook weer met titels uit de vrije provincies. Zie par. 4.16. 
167 Davenport, European treaties, dl. 1, p. 258-269 (in het Frans). 
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niet bezette gebieden zouden ze vrij handel kunnen drijven. Het was voor het eerst 
dat een Spaanse koning, zij het met de grootst mogelijke tegenzin en wrok, 'vreem-
den' toeliet in de Nieuwe Wereld.168 Op 9 april 1609 werd het bestand in Antwer-
pen plechtig getekend en vijf dagen later met veel feestgedruis geproclameerd.169 
Het bleef daarna nog enige tijd onzeker of de Spaanse koning het verdrag zou be-
krachtigen. De bemiddelaars waren van mening dat zelfs wanneer hij dit zou wei-
geren, hij er toch aan gebonden zou zijn vanwege het door hem aan zijn onderhan-
delaars gegeven mandaat. De koning slikte de bittere pil en gaf ten slotte zijn for-
mele fiat. 

De artikelen inzake de 'binnenlandse handel' van het bestandsverdrag weken uit-
eindelijk niet veel af van de vage bepalingen die de bemiddelaars in het najaar van 
1608 hadden voorgesteld: 

(4) De ondersaten ende inwoonderen vanden landschappen vanden voorseyde Heeren Coninck, 
Eertz Hertogen ende Staten sullen geduerende dit Bestandt alle goede correspondentie ende 
vrientschap tesamen hebben … sullen oock mogen comen ende blijven inde lantschappen, d'een 
vande andere, ende daer doen hare trafficque ende commercien in alle verseeckertheyt, soo ter zee, 
andere wateren als te lande, 't welck nochtans den voorseyde Heere Coninck verstaet te wesen ge-
restringeert ende gelimiteert aende conincrijcken … die hij houdt ende besidt in Europa … 
(6) Die ondersaten ende inwoonders vande landen vanden voorseyde Heere Coninc, Eertz Hertogen 
ende Staten, doende trafficque inde landen, die eene vande andere, en sullen niet ghehouden wesen 
te betalen meerder rechten ende impostien als die ondersaten ende die vanden vrienden ende 
gheallieerde die minst sullen zijn beswaert. 
(9) Ende ten opsien vande handelinghe der Nederlanden ende die lasten ende impositien die ghe-
heven sullen worden op de koopmanschappen: Indien hier nae bevonden wort dat daer inne is ex-
ces ende dat die geincommodeert wort, ter eerster requisitie die gedaen sal worden ter eene ofte 
andere zijde, sullen commissarisen ghedeputeert werden omme die te reguleren ende modereren 
bij gemeen advijs, is't doenlijck: sonder dat daeromme het Bestandt sal gebroken zijn indien sijluy-
den niet en connen accorderen. 
(35) Ende ten eynde het jegenwoordich tractaet te beter mach worden onderhouden, belooven res-
pectivelick die voorseyde Heeren Coninck, Ertz-Hertoghen ende Staten die goede hant te houden 
ende ghebruycken hare macht ende middelen, een yeghelick inden sijnen, omme te maecken die 
passagien vry ende die zeen ende revieren navigabel ende seecker jegens die incursien van meut-
maeckers, zee-roovers, loopers ende roovers, ende indien sy luyden die kunnen apprehenderen [= 
oppakken] die selve te doen straffen mit rigeur [= strengheid].170 

Na de afkondiging van het verdrag bleef het in het eerste jaar nog onduidelijk, hoe 
de scheepvaart en handel in de Nederlanden precies geregeld zouden worden. In 
afwachting van de Spaanse bekrachtiging, die lang op zich liet wachten, verander-
de er aan Staatse zijde nog niet veel. De Zuidelijke regering had van haar kant al 
wel in 1608, om het goede voorbeeld te geven, toegelaten dat Noordelijke schepen 
                                                                    
168 Fisch, Die europäische Expansion und das Völkerrecht, p. 71-75. 
169 'De aqui hay pocas que dar, sino que el tercer dia de Pascua, se publicó la Tregua con grandísimo con-
tento de todos los que no interesan en la guerra. Así es el mundo, que no puede dexar á todos contentos.' 
[Van hier is weinig te melden, behalve dat Derde Paasdag het Bestand is afgekondigd, tot grote tevreden-
heid van iedereen die geen belang heeft bij de oorlog. Zo is de wereld: je kunt het niet iedereen naar de zin 
maken.] Isabella aan de hertog van Lerma, 24 april 1609 in Rodríguez Villa, Correspondencia de la Infanta 
archiduquesa doña Isabel Clara Eugenia de Austria con el duque de Lerma y otros personajes, p. 207. 
170 Tractaet van 't Bestand, ghemaeckt … binnen de Stadt ende Cité van Antwerpen (pamflet Knuttel nr. 
1588). Cau, Groot placaet-boeck, dl. 1, p. 55-71. Transcriptie in Groenveld, Unie – Bestand – Vrede, p. 
115-127. 
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zonder overladen aan de grens konden doorvaren naar haar havens.171 Ze hief daar 
echter nog steeds de gebruikelijke tollen en de hoge licenten. Pas na het totstand-
komen van het bestand stonden de Staten-Generaal toe dat hiervan gebruik werd 
gemaakt, eerst door passagiersschepen en later ook door vrachtschepen. Ook aan 
Staatse zijde werd toen de verbodemingsplicht voor de binnenvaart tussen de 
beide Nederlanden afgeschaft. Schepen uit de Zuidelijke Scheldehavens konden 
voortaan doorvaren naar de rede van Walcheren en Staatse havens aan de kust. Dit 
leidde al snel tot handelsovereenkomsten van afzonderlijke Hollandse en Zeeuwse 
steden met Antwerpen en Gent. Daardoor nam het Hollandse marktaandeel in dit 
verkeer toe, ten koste van de Zeeuwen. Het meest ingrijpend was dat het bestand 
een einde maakte aan de blokkade van de Vlaamse kusthavens, die toen weer vrij 
konden deelnemen aan de zeevaart. Aan de verplichting voor zeeschepen om in de 
Zeeuwse wateren te verbodemen veranderde daarentegen niets. De zeer ervaren 
bemiddelaars en de hardnekkige en wantrouwige onderhandelaars van de aarts-
hertogen hebben het ongetwijfeld tevoren geweten. Ook de Antwerpenaren had-
den al eerder via hun relaties van die Zeeuwse opzet gehoord, maar ze hoopten de 
zaken alsnog een andere wending te kunnen geven.172 Zeeland streefde naar een 
toename van zijn eigen handel, vervoersdiensten en tolinkomsten, in symbiose met 
de Antwerpse en Gentse handel die naar verwachting weer zouden groeien. Daar-
mee zou ook een te groot overwicht van Amsterdam voorkomen kunnen wor-
den.173 Het was zich echter bewust van het dreigend concurrentienadeel van de 
Schelderoute, belast met een verbodemingsplicht, zolang de wederzijdse licenten 
niet werden verlaagd. Een deel van de handel van het Zuiden zou, aangetrokken 
door Spaanse begunstiging en lagere kosten, kunnen uitwijken naar de Vlaamse 
kusthavens. Zeeland pleitte daarom voor een drastische verlaging van de licenten, 
zowel aan Zuidelijke als aan Staatse zijde. Deze en andere kwesties verbonden met 
de uitleg en de uitvoering van het bestandsverdrag noopten de aartshertogen en 
de Staten-Generaal tot nadere onderhandelingen. 

4.15 Stapel-, verbodemings- en doorvaartrechten 

Zeker al in de Middeleeuwen, waarschijnlijk al daarvoor, dwongen veel steden aan 
belangrijke vaar- en landroutes het handelsverkeer naar hun markten. Kooplieden 
werden verplicht hun waren daar op te slaan, te laten controleren, wegen of meten, 
te koop aan te bieden en er rechten voor te betalen. De oorsprong ervan lag vaak 
bij praktische noden, zoals het veiligstellen van de regionale bevoorrading en dis-
tributie, maar vooral geldelijk gewin, macht en machtsbehoud speelden een be-
langrijke rol. Soms gold een stapelrecht alleen voor de regio, waarbij de betreffen-
de stad dan de enige marktplaats voor de omgeving vormde. In andere gevallen 

                                                                    
171 Bindoff, The Scheldt question, p. 98. 
172 Voeten, "De betekenis van het Twaalfjarig bestand voor Antwerpen", p. 588. 
173 Idem, p. 596. Voeten erkende dit, maar speculeerde tegelijk nogal tegenstrijdig dat Zeeland de Ant-
werpse handel uit vrees voor concurrentie wilde besnoeien. 
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werd al het doorgaande handelsverkeer verboden, zodat de markten verderop, die 
voordeliger handel boden, onbereikbaar werden. Sommige steden hadden een 
bijzonder stapelrecht, zoals voor wijn, wol of graan, soms zelfs naast een vorm van 
algemeen stapelrecht. Ten slotte waren er ook steden waarvan de ligging zo gun-
stig was, of die zulke gunstige secundaire voorwaarden boden, dat hun de stapel-
functie zonder dwang toeviel. Vaak groeide een stapelrecht uit de praktijk der 
gewoonte en eigenden steden het zich op zeker moment met een eenzijdig besluit 
toe. Bepalend daarvoor waren vaak de macht van een stad en haar allianties, nodig 
om haar rechten te handhaven. Deze rechten werden veelvuldig betwist en gaven 
aanleiding tot talloze langdurige processen, soms kleine oorlogen. De meeste ste-
den streefden daarom naar een officiële bevestiging door de vorst in de vorm van 
een privilege.174 Dit was gewoonlijk verbonden aan een overeenkomst en tegen-
prestaties in de vorm van geld of steun. In het Duitse Rijk waren vaak zowel de 
landsheer als de keizer bij de verlening betrokken. De laatste werd in de Nieuwe 
Tijd steeds afhankelijker van de keurvorsten; van toen af kon zeer langzaam een 
zekere sanering van het net van stapelplaatsen worden doorgevoerd. Ook andere 
delen van Europa vertoonden een dynamisch beeld van opkomende en verdwij-
nende stapelrechten van allerlei soort.175 Bij het begin van de Tachtigjarige Oorlog 
waren er nog honderden stapels van allerlei aard langs de kusten, rivieren en 
landwegen van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, het Duitse Rijk, de 
Noordse landen, Midden- en Oost-Europa, Noord-Italië, Frankrijk en Engeland. 
Belangrijke handelsplaatsen daaronder in de Nederlanden en aangrenzende ge-
bieden waren Calais, Brugge, Damme, Gent, Antwerpen, Dordrecht, Venlo, Keulen, 
Ments (Mainz), Emden, Bremen en Hamburg.  

Naast de eigenlijke stapelrechten, waarbij gewoonlijk sprake was van opslag en 
verplichte verkoop, werden op zeer veel plaatsen verbodemingsrechten uitgeoe-
fend. Daarbij werden de goederen verplicht en tegen betaling overgeslagen in 
schepen (of wagens) van de betreffende stad, die dan een deel van het verdere 
vervoer verzorgden. De eigendom, en de verantwoordelijkheid voor de handel, 
bleven daarbij in handen van de kooplieden die de waren aanvoerden. Het verbo-
demingsrecht was soms een oorspronkelijk en afzonderlijk recht dat aan een be-
paalde stad was toegevallen. Dat hing meestal samen met het karakter van de 
vaarweg. Verbodemingsrechten kwamen vaak voor bij de overgang van zee naar 
rivier of van laagland- naar middenlooprivier, enzovoort, waar gewoonlijk van 
scheepstype gewisseld werd. In andere gevallen ontwikkelden ze zich uit het sta-
pelrecht. Het stapelen met gedwongen verkoop werd namelijk moeilijker uitvoer-
baar toen de middeleeuwse persoonlijke koophandel evolueerde naar commissie- 

                                                                    
174 'Mögen auch noch so oft nackte Gewalt und einseitige Machtpolitik auf Handel und Verkehr gestaltet 
eingewirkt haben, so beruhten die Stapelvorschriften der meisten Städte doch lange auf echter Rechts-
überzeugung; sie galten und wurden damit Recht.' [Hoewel zeer vaak puur geweld en eenzijdige 
machtspolitiek handel en verkeer mee gevormd hebben, berustten de stapelvoorschriften van de mees-
te steden toch lange tijd op echte rechtsovertuiging; ze golden en werden daarmee recht.] Gönnenwein, 
Das Stapel- und Niederlagsrecht, p. 360. 
175 Gönnenwein, Das Stapel- und Niederlagsrecht, p. 352-356. Van Rijswijk, Geschiedenis van het 
Dordtsche stapelrecht, p. 1-13. 
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en bestelhandel. De vervoerder was vaak niet meer de eigenaar. Sommige stapel-
steden stelden zich op den duur tevreden met een geldelijke afkoop, in de praktijk 
een soort tol, soms na een symbolische korte opslag in de stad. Ook het Middel-
burgse stapelrecht van 1405 voorzag na korte tijd nog slechts in opslag en betaling 
van rechten. Daarnaast bleef er voor de stapelsteden de mogelijkheid, te eisen dat 
de goederen in hun eigen schepen werden overgeladen. Dat leverde dan, in plaats 
van handel, toch kraan- en kadegelden op en werk voor de sjouwers- en schippers-
gilden. Het kon gepaard gaan met onderzoek van de lading, voor kwaliteitscontrole 
of douaneheffing. Ook Dordrecht liet na 1441 steeds meer toe dat handelswaar 
komend van de Rijn of de Maas en bestemd voor overzee niet meer werd verkocht, 
maar enkel nog verbodemd. Gezien de oorsprong, bleef men dit recht toch nog 
'stapelrecht' noemen.176 

De Republiek verwees bij onderhandelingen in vage termen naar het 'Middelburgse 
stapelrecht van de wijn' en naar de gewoonte van vrijwillige overslag als basis voor 
zijn de verbodemingsplicht op de Schelde. Dat 'stapelrecht' berustte op verordenin-
gen van Karel V en was een echt stapelrecht voor Franse wijn die in Zeeland werd 
ingevoerd en een meetrecht voor de wijn die naar Brabant werd doorgevoerd.177 
Het oorlogsrecht kon er bij uitbreiding een algemeen verbodemingsrecht van ma-
ken. Zeeland had de voorbeelden voor het uitzoeken om daartoe een historisch of 
gewoonterecht dan wel een soeverein recht te creëren. Op de Rijn was het verbo-
demen in alle stapelsteden, waaronder Dordrecht, Keulen en Ments, verplicht. Hol-
land had nagenoeg een monopolie op de Rijnvaart beneden Keulen. Geen buiten-
lands schip kon vanuit zee de Rijn opvaren. Verschillende Duitse steden hadden het 
alleenrecht op de riviervakken daarboven. Ook de havensteden in de monding van 
Eems, Wezer, Elbe en Oder en veel steden stroomopwaarts daarvan praktiseerden 
het overslagrecht met steun van de keizer en de hoogste Duitse rechtsorganen tot in 
de 19e eeuw.178 Emden (graafschap Oost-Friesland), de Hanzesteden Bremen en 
Hamburg en Stettin (Pommeren, later Zweeds) lieten als algemene regel geen sche-
pen vanuit zee of vaartuigen uit de bovenstroomse Duitse landen hun stad voorbij-
varen. Ook in de Zuidelijke Nederlanden kenden veel plaatsen verbodemingsrech-
ten. Net als op de Zeeuwse Schelde moesten goederen op de vaarwegen tussen 
Antwerpen of Gent en de Vlaamse kusthavens, zelfs meerdere malen, worden ver-
bodemd.179 Pas in de tweede helft van de 18e eeuw kwam daaraan, na eindeloze 
onderlinge ruzies, een eind. 

Voor het verbodemen werden gewoonlijk zowel praktische als juridische argu-
menten aangevoerd. De begunstigde steden presenteerden het als een onmisbare 
nuttige dienst aan het handelsverkeer. Ze boden immers veiligheid en goed geor-
ganiseerd en regelmatig vervoer voor een redelijke prijs en zetten daarvoor aan 

                                                                    
176 Hafemann, Das Stapelrecht: Eine rechtshistorische Untersuchung, p. 94-103. 
177 Sneller, Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk, dl. 1, nr. 672. Enthoven, Zeeland en 
de opkomst van de Republiek, p. 5-6. Bindoff, The Scheldt question, p. 74-81. Zie hiervoor par. 3.27 en 4.11. 
178 Gönnenwein, Das Stapel- und Niederlagsrecht, p. 189-207. 
179 Van den Abeele, Makelaars en handelaars: Van middeleeuwse nering der makelaars naar moderne 
Kamer van Koophandel in het XVIIde-eeuwse Brugge, hfdst. 2. Strubbe, De Belgische zeehavens, p. 89. 
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het riviervak aangepaste scheepstypen en ervaren schippers in.180 Om deze dienst 
goed te kunnen uitvoeren was de rechtszekerheid van een duidelijk privilege of 
een gevestigd gewoonterecht nodig, dat de betreffende steden dan ook hardnekkig 
verdedigden. Tegen het verplichte karakter van het verbodemen werd daarente-
gen al van oudsher door sommige rechtsgeleerden, politici en vooral benadeelde 
steden ingebracht dat het strijdig zou zijn met het natuurrecht. Vrije vaart op rivie-
ren zou tot het natuurlijke recht van alle volkeren, of toch ten minste van alle aan-
liggende steden behoren. Daarbij werd vergeten of genegeerd dat het zogenoemde 
natuurrecht van de vrije riviervaart een intern publiekrecht was geweest onder 
het sterke centrale gezag van het Romeinse Rijk. Overeenstemming over de grond-
slagen van een nieuw 'humanistisch' volkenrecht was er in de Vroegmoderne Tijd 
nog allerminst.181 In de praktijk van de internationale politiek vonden klachten 
over het verbodemen weinig gehoor. Nationale belangen, gerechtvaardigd door 
een tweetal principes, verzetten zich tegen de roep om vrije rivierscheepvaart. Het 
eerste was het respect voor de bijzondere rechten van de soeverein, het tweede de 
noodzaak van handhaving van het positieve volkenrecht zoals dat bestond in ver-
dragen en gewoonten. Deze laatste bevestigden vaak het tegendeel van vrije 
scheepvaart op de rivieren. Volledig vrije bovenregionale of internationale rivier-
scheepvaart bestond niet in het 17e-eeuwse Europa. Alleen het principe van han-
delsvrijheid werd in vredestijd vrij algemeen erkend. Tollen, douaneheffingen en 
verbodemingsrechten werden in alle landen door al degenen die ze konden af-
dwingen daarmee verenigbaar geacht. Ook de vaart op landinwaarts gelegen zee- 
en rivierhavens, bovenstrooms van een landsgrens, zoals de Zuidelijke havens 
Antwerpen, Gent en Brugge, kreeg en behield het juridisch regime van grensover-
schrijdende riviervaart.182 Dat zou eeuwenlang weinig veranderen. Om vrije ri-
viervaart werkelijk in het domein van het natuurrecht te brengen, als breed erkend 

                                                                    
180 Bijv. het Frans-Duitse Rijnscheepvaartoctrooi van 15 aug. 1804, dat het eigenlijke stapelen definitief 
afschafte maar het verbodemen bevestigde, ging in art. 3 nog van deze stelling uit: '… de manière à ce 
que la navigation sur la partie supérieure, moyenne et inférieure du Rhin soit exercée par les embarca-
tions, dont la construction et la capacité sont le mieux appropriées à chacune de ces parties du fleuve, et 
par les bateliers qui sont le plus à portée d’en avoir la connaissance et la pratique.' [… zodat de scheep-
vaart op de Boven-, Midden- en Beneden-Rijn wordt uitgevoerd met vaartuigen, waarvan de bouw en 
het laadvermogen het meest geschikt zijn voor dat deel van de rivier, en door schippers die het meest 
geacht kunnen worden daarvoor de kennis en ervaring te hebben.] Parry, The consolidated treaty series, 
dl. 57, p. 465-491. 
181 Over de ontwikkeling van de volkenrechtsleer in die periode: Lesaffer, "Defensive warfare, preven-
tion and hegemony. The justifications for the Franco-Spanish war of 1635", p. 96-99, en "Petrus Gudeli-
nus' De jure pacis commentaries", p. 93-94. 
182 'Nous avons vu plus haut que la liberté de navigation n'était pas, au XVIIe siècle, sur les fleuves inter-
nationaux, ce qu'elle est aujourd'hui. Dans quelques cas seulement, des traités avaient jeté les bases 
d'une navigation libre à tous les riverains. Mais dans la grande majorité des cas, la liberté de navigation 
n'existait qu'au profit des États qui exerçaient leur souverainité sur un tronçon du fleuve et dans ce 
tronçon seulement. Les embouchures de l'Escaut n'échappèrent pas à la rigeur de ce principe …' [We 
hebben hierboven gezien dat de vrijheid van scheepvaart op internationale rivieren in de 17e eeuw niet 
was wat ze tegenwoordig is. Slechts in enkele gevallen hadden verdragen de grondslagen gelegd van 
een vrije scheepvaart voor alle oeverstaten. Maar in verreweg de meeste gevallen bestond de vrijheid 
van scheepvaart alleen in het voordeel van de staten die hun soevereiniteit op een deel van de rivier 
uitoefenden en alleen op dat deel. De Scheldemondingen ontsnapten niet aan de strengheid van dit 
principe …] Bovard, La liberté de navigation sur l'Escaut, p. 58. 
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ideaal van positief recht, moesten de internationale gemeenschap en het rivieren-
recht nog een lange ontwikkeling doormaken.183 

Grotius was de eerste volkenrechtsgeleerde die min of meer systematische be-
schouwingen wijdde aan het rivierenrecht. In zijn De iure praedae en Mare liberum 
erkende hij het eigendomsrecht van oeverstaten op de rivieren en zee-inhammen 
die ze omsloten, maar koos hij niet duidelijk positie in concrete regionale kwesties 
van zijn tijd (zie paragraaf 4.9). Hij verdedigde tussen 1613 en 1618 als stadspen-
sionaris en lid van het College van Gecommitteerde Raden (dagelijks bestuur) van 
Holland de belangen van Rotterdam. Daarbij had hij te maken met binnenvaart-
kwesties, zoals de twisten over het Dordtse stapelrecht en andere oude privileges 
die volgens veel andere steden de vrije ontwikkeling van de handel belemmer-
den.184 Over zijn persoonlijke mening en zijn aandeel in die processen is weinig 
bekend.185 Na zijn politieke val en verbanning uit de Republiek bracht Grotius in 
1625 zijn grote verhandeling over het recht van oorlog en vrede (De iure belli ac 
pacis libri tres) uit.  Daarin behandelde hij het internationale rivierenrecht wat 
uitgebreider dan in zijn eerdere werk, maar uitgaande van dezelfde stellingen. 
Over de eigendom van (delen van) rivieren en deels omsloten baaien en zeestraten 
was hij duidelijk. 

(VII) Flumina occupari potuerunt, quanquam nec supra nec infra includuntur territorio, sed cum aqua 
superiori et cum inferiori, aut cum mari cohaerent. Sufficit enim quod maior pars, id est latera clausa 
sunt ripis, et quod comparatione terrarum exiguum quid est flumen. 
(VIII) Ad hoc exemplum videtur et mare occupari potuisse ab eo qui terras ad latus utrumque possi-
deat, etiamsi aut supra pateat ut sinus, aut supra et infra, ut fretum, dummodo non ita magna sit pars 
maris, ut non cum terris comparata portio earum videri possit. Et quod uni populo aut Regi licet, idem 
licere videtur et duobus aut tribus, si pariter mare intersitum occupare voluerint. nam sic flumina 
quae duos populos interluunt, ab utroque occupata sunt, ac deinde divisa.186 
[(VII) By occupation rivers can be acquired even though neither their upper nor their lower course 
is included in the same territory, but they are connected with water at the upper and the lower end, 
or with the sea. It is sufficient that the greater part, that is that the sides, shall be enclosed by banks, 
and that the river by itself shall be small in extent in comparison with the land. 
(VIII) In the light of the example just given it would appear that the sea also can be acquired by him 
who holds the lands on both sides, even though it may extend above as a bay, or above and below as 
a strait, provided that the part of the sea in question is not so large that, when compared with the 
lands on both sides, it does not seem a part of them. 
The same right, further, which is conceded to a single people or king, appears to be conceded also to 
two or three, if they have wished to occupy jointly a sea situated between them; in this way, in fact, 
rivers which flow between two peoples have been jointly occupied, and then divided.]187 

                                                                    
183 '… le droit naturel, ce droit intangible qui a si souvent produit les grandes réformes et qui rentrant à 
chaque époque n’est que l’idéal du droit positif de cette même époque.' [… het natuurrecht, dit ongrijp-
baar recht dat zo dikwijls de grote hervormingen heeft voortgebracht en dat telkens slechts het ideaal-
beeld is van het positief recht van de betreffende tijd.] Van Eysinga, "Les fleuves et canaux internatio-
naux", p. 128. 
184 Moquette, "De strijd op economisch gebied tusschen Rotterdam en Dordrecht". 
185 Smit, "De Hollandse jaren van Hugo de Groot", p. 132-135. Zijn belangrijkste geschriften doen echter 
vermoeden dat hij stapelrechten als die van Dordrecht een onaanvaardbare inperking van de handels-
vrijheid zal hebben gevonden. 
186 Grotius, De iure belli ac pacis libri tres, boek II, hfdst. III, par. VII en VIII (uitgave Molhuysen). Zie ook 
par. X, XIII. 
187 Idem (vertaling Kelsey, p. 208-209). Zie ook p. 210-214. 
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De soevereiniteit over een deel van de kustzee, betoogde Grotius, kon worden ver-
kregen door het plaatsen van een vloot of door voldoende dwingende macht vanaf 
het land. Men mag aannemen dat dit ook gold voor een brede riviermond, zoals die 
van de Schelde, als men die niet bij de rivier zou willen rekenen.188 

Grotius verdedigde het recht van 'onschuldige' of 'onschadelijke' vrije doortocht 
van personen en handelswaar in gevallen waarin dit voor de ene staat van wezen-
lijk belang was en het de andere staat geen onaanvaardbare schade toebracht. 

(1) Sic et terrae, et flumina, et si qua pars maris in proprietatem populi alicuius venit, patere debet his 
qui transitu opus habent ad causas iustas; … 
(5) Neque vero personis tantum, sed et mercibus transitus debetur. Nam quominus gens quaeque cum 
quavis gente seposita commercium colat, impediendi nemini ius est: id enim permitti interest societa-
tis humanae; nec cuiquam damno id est: nam etiam si cui lucrum speratum, sed non debitum decedat, 
id damni vice reputari non debet. …189 
[(1) Similarly also lands, rivers, and any part of the sea that has become subject to the ownership of 
a people, ought to be open to those who, for legitimate reasons, have need to cross over them; … 
(5) Such passage, furthermore, ought to be conceded not only for persons but also for merchandise. 
No one, in fact, has the right to hinder any nation from carrying on commerce with any other nation 
at a distance. That such permission be accorded is in the interest of human society and does not in-
volve loss to any one; if one fails to realize an anticipated gain, to which he is not entitled, that 
ought not to be accounted a real loss. …]190 

Deze tekst is door rechtsgeleerden, zelfs door sceptici inzake vaarrechten, steeds 
gelezen als pleidooi voor algehele vrijheid van rivierscheepvaart.191 Het staat er 
echter niet, zomin als in het verdrag van het Twaalfjarig Bestand! Grotius betrok 
het recht van doortocht op de kern van de zaak, te weten personen, de handel en 
handelswaar, maar niet zonder meer op de middelen, zoals de daarvoor gebruikte 
schepen. Het natuurrecht vereiste dat de handel zoveel mogelijk de ruimte gelaten 
werd, maar sloot gepaste soevereine regelgeving niet uit. Redelijke heffingen en 
convooigelden, in verhouding tot de werkelijke kosten van bescherming, toezicht, 
aanleg, onderhoud en diensten waren toelaatbaar.192 Als de veiligheid van het ei-

                                                                    
188 'It seems clear, moreover, that sovereignty over a part of the sea is acquired in the same way as 
sovereignty elsewhere, that is, …, through the instrumentality of persons and of territory. It is gained 
through the instrumentality of persons if, for example, a fleet, which is an army afloat, is stationed at 
some point of the sea; by means of territory, in so far as those who sail over the part of the sea along the 
coast may be constrained from the land no less than if they should be upon the land itself.' Grotius, De 
iure belli ac pacis libri tres, boek II, hfdst. III, par. XIII, punt 2 (vertaling Kelsey, p. 214). 
189 Grotius, De iure belli ac pacis libri tres, boek II, hfdst. II, par. XIII. 
190 Idem (vertaling Kelsey, p. 196-200). 
191 Vitányi, The international regime of river navigation, p. 20-23. Vitányi vermeldde niet Grotius' eerde-
re standpunten in De iure praedae en Mare liberum. Hij maakte verder, waar het Grotius aanging, geen 
onderscheid tussen handelsvrijheid en vrijheid van scheepvaart (recht van vrije doorvaart met eigen 
schepen). Evenzo Lysen, "Grotius over rivierrecht". Ook deze meende ten onrechte dat Grotius sprak 
van algemene vrijheid van rivierscheepvaart. Zelfs Triepel, Internationale Wasserläufe: Kritische 
Betrachtungen, p. 25, dacht dat. 
192 'But the question is raised, whether merchandise in transit through a country, transported across the 
land, or by a river, or over a part of the sea which may be considered as belonging with the land, can be 
made subject to taxes by him who holds the sovereign power in the country. Surely equity does not 
permit the imposition of any burdens that have no relation to the merchandise actually in transit. … If, 
however, expenses are incurred in furnishing protection for the merchandise, or other burdens also are 
increased on account of it, then a tax may be levied upon the merchandise in order to make reimburse-
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gen land in het geding was, konden, met mate, toepasselijke extra maatregelen 
worden genomen ten laste van de doortrekkende vreemdeling en zijn koop-
waar.193 Daarmee rechtvaardigde Grotius eenzijdige of gewoonte- en verdrags-
rechtelijke regelingen op dat gebied. Hij liet daarmee de mogelijkheid van een ver-
bodemingsplicht open. Zowel het Staatse ontwerpverdrag van maart 1608 als de 
vage bepalingen van het Frans-Britse bemiddelingsvoorstel, de tekst van het be-
standsverdrag alsook die van het latere vredesverdrag konden op basis van Gro-
tius' standpunten verdedigd worden: vrije doorvaart van vreemde schepen op de 
binnenwateren was niet vanzelfsprekend, maar onderwerp van onderhandeling. 
Drie soms strijdige elementen kwamen daarbij samen: het natuurrecht van de vrije 
handel en doortocht, het soevereiniteitsrecht van de vrije beschikking, en het posi-
tieve verdragsrecht van de vrije overeenkomst. In 1625 was nog niet te voorspel-
len in welke richting het internationale rivierenrecht, grotendeels toch mensen-
werk, zich de eerste tijd zou ontwikkelen. Aannemelijk is dat Grotius zijn vroegere 
opdrachtgevers in Holland en Zeeland, naar wie hij graag wilde terugkeren, op het 
heikele gebied van de Rijn- en Scheldevaart niet voor de voeten heeft willen lopen. 
Net als zijn zeerecht moest zijn rivierenrecht toepasbaar zijn in een handelspoli-
tieke wereld die ingewikkelder was dan de klassieke studeerkamer. Pas latere 
volkenrechtsgeleerden als Samuel von Pufendorf (1632-1694), Christian von Wolff 
(1679-1754) en Emer de Vattel (1714-1767) werkten Grotius' rivierenrecht nader 
uit en maakten nadrukkelijk duidelijk dat het doorvaartrecht op rivieren een niet 
afdwingbaar, dus 'onvolkomen' recht was (zie paragraaf 6.13).194 

4.16 Nadere onderhandelingen aan het begin van het bestand 

Terwijl vooral de Antwerpenaren zich beklaagden over het uitblijven van de 'vrije 
passage', waren de Noordelijken op hun beurt geërgerd door, zoals zij dat zagen, 
het uitdagend gebrek aan samenwerkingszin van het Zuiden. Zo hieven de aarts-
hertogen op de Schelde nog een hoog licent van 20%, dat in strijd met het be-
standsverdrag niet voor de eigen onderdanen gold. Een delegatie van de Zuidelij-
ken onder leiding van thesaurier-generaal Balthasar de Robiano (1553-1618), 
ervaren in Antwerpse zaken, kwam op 19 september 1609 naar Den Haag om de 

                                                                                                                                                                      
ment, provided that in determining the tax the amount actually required shall not be exceeded; for upon 
this depends the justice of a tax as well as of tribute.' Grotius, De iure belli ac pacis libri tres, boek II, 
hfdst. II, par. XIV, punt 1-2 (vertaling Kelsey, p. 200). Grotius noemde in deze paragraaf verschillende 
voorbeelden van gerechtvaardigde heffingen, zoals die van het Romeinse Marseille voor het toegangs-
kanaal naar de Rhône, en de Romeinse tollen op de Rijn. 
193 Grotius, De iure belli ac pacis libri tres, boek II, hfdst. II, par. XIII, punt 4 (vertaling Kelsey, p. 198). 
Grotius sprak van het gecontroleerd doorlaten van vreemdelingen en extra bewaking op kosten van de 
vreemde gebruikers. Verbodemen en onderzoek van de scheepslading lagen in het onmiddellijke ver-
lengde hiervan. 
194 Vitányi, The international regime of river navigation, p. 23-25. Vitányi suggereerde daarbij m.i. ten 
onrechte een omslag in het rechtsdenken en had te weinig oog voor de continuïteit van Grotius naar 
Pufendorf, Wolff en Vattel. Grotius had al in zijn De iure praedae een voorzichtige houding aangenomen 
inzake het recht van vrije doorvaart op rivieren. 
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twistpunten te bespreken.195 Aangezien het 'binnenlandse' zaken betrof, was Span-
je er niet meer rechtstreeks bij betrokken. Aan Staatse zijde vaardigden de zeven 
provincies elk een vertegenwoordiger af, onder wie weer Johan van Oldenbarne-
velt voor Holland.196 De start van de onderhandelingen liep vertraging op, omdat 
de aartshertogen zich in de geloofsbrieven van hun delegatie hadden gesierd met 
titels uit de vrije gewesten, waarvan ze geacht werden bij het bestand afstand te 
hebben gedaan. De Zuidelijken moesten tot hun schande een nieuwe versie laten 
maken. Vooral drie onderwerpen vroegen daarna voor de ene of de andere zijde 
om nadere afspraken: de wederzijdse belemmeringen van de handel, de onderlinge 
grenzen op het platteland rond de 'frontiersteden' en de teruggave van of schade-
vergoeding voor inbeslaggenomen bezittingen.197 

Als eerste en belangrijkste opdracht moesten de commissarissen van de aartsher-
togen de afschaffing eisen van de verplichte verbodeming voor de zeehandel op de 
Zeeuwse Schelde. Uit de hardnekkigheid waarmee de delegatie, ditmaal zonder 
Spanjaarden, deze eis naar voren bracht, bleek haar frustratie over het eerdere 
onderhandelingsresultaat. Nu de veiligheid weer was verzekerd, werd de vrije 
doorvaart op de Schelde, althans tijdelijk, weer een politiek thema van belang. De 
delegatie verdedigde haar missie met verve, maar juridisch was haar claim zwak. 
Ze beriep zich op artikel 4 van het bestandsverdrag, maar dat sprak slechts van 
'zekerheid' van handel en verkeer en niet van vrijheid voor de scheepvaart. Ook 
wees ze op het voorstel dat de Staten-Generaal op 20 maart 1608 hadden gedaan 
en dat inderdaad het afschaffen van de verbodeming inhield. Dat aanbod had ech-
ter gegolden in het kader van een ruime vredesregeling, en die was al kort daarna 
onmogelijk gebleken. De Robiano zei verder van de inmiddels overleden Richardot 
begrepen te hebben dat de bemiddelaars hadden verklaard 'dat er vrije doorgang 
behoorde te zijn en ook zou komen'.198 Van Oldenbarnevelt kon dat echter moeilijk 
geloven omdat het verdrag niets bevatte dat uitdrukkelijk over dit strijdpunt han-
delde, terwijl dat voor bijvoorbeeld de heffingen in artikel 6 en 9 wel het geval was. 
De onderhandelaars van de aartshertogen en de bemiddelaars zouden destijds de 
bedoelingen van de Staten-Generaal ook goed begrepen hebben. Pater Neyen had 
zelfs op de dag van publicatie van het verdrag nog geklaagd, omdat men in Ant-
werpen ontevreden was dat geen vrije doorgang was bedongen.199 De Staatsen 
konden hierbij steunen op de gangbare praktijk en de toenmalige ideeën over het 
verdragenrecht. Herstel van de vooroorlogse toestand van bezit en voorrechten 
was niet stilzwijgend in een vredesverdrag, laat staan een bestandsverdrag, inbe-
grepen. Indien men dit wenste af te spreken dan was daarvoor een uitdrukkelijke 

                                                                    
195 De andere leden waren Lodewijk Verreycken, 'audiencier' (griffier, secretaris-generaal) van de 
Geheime Raad, en Jan-Baptist Maes, advocaat-fiscaal van de Raad van Brabant. 
196 Bij het begin waren dit verder H. van Brienen (Gld.), J. van Malderee (Zld.), V. Both (Utr.), G. Hillema 
(Frl.), E. van Ittersum (Ov.) en A. Coenders (Gron.). 
197 Notulen van Oldenbarnevelt in Veenendaal, Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 347-372. Verslag in Japikse, 
Resolutiën, dl. 14, en Van Deursen, idem nieuwe reeks 1610-1670, dl. 1. 
198 Veenendaal, Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 351. 
199 Japikse, Resolutiën, dl. 14, p. 707. Veenendaal, Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 360. 
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bepaling nodig.200 De Staatse delegatie verdedigde het overladen op de zeeroute, 
dat onvermijdelijk zou zijn om correct de verschuldigde tol- en douanegelden voor 
de verschillende goederen te kunnen bepalen. Haar goede wil zou blijken uit het 
feit dat ze het verbodemen op de binnenlandse routes, waar de lading in kleinere 
schepen overzichtelijker was, al had afgeschaft. Er kon door beide partijen recht-
streeks worden gevaren tussen de havens van Noord en Zuid. 

Ook konden de Staten-Generaal niet geloven in het argument van het Zuiden, dat 
de kosten en de vertraging door het verbodemen rampzalige gevolgen zouden 
hebben voor de handel van Antwerpen en uiteindelijk ook voor die van Zeeland. 
Dat overladen was immers al voor de oorlog op grote schaal vrijwillig gebeurd. Een 
handelsreis duurde in die tijd al gauw enkele weken, maanden of zelfs jaren, zodat 
het tijdsbeslag van verbodemen daarbij niet al te zwaar telde. De Staten-Generaal 
meenden dat de problemen van Antwerpen, en ten dele ook de economische stag-
natie van Zeeland, veel meer te wijten waren aan de zeer hoge tollen en in- en uit-
voerheffingen, waarmee de aartshertogen nog steeds de Scheldevaart belastten. Ze 
besloten zelf op 13 oktober 1609 na lang intern getouwtrek hun licenten op de 
Scheldevaart drastisch, tot op een derde deel, te verlagen.201 Daarbij stelden ze de 
aartshertogen voor ook van hun zijde de licenten te matigen, om zo de handel op 
de Schelde te bevorderen.202 Verder wilden ze orde scheppen in de veelheid van 
tollen op Schelde, Maas en Rijn, die verminderd en op enkele plaatsen geconcen-
treerd zouden moeten worden. De Zuidelijken hadden echter geen mandaat om 
over andere handelsproblemen te praten voordat het verbodemen geheel zou zijn 
afgeschaft. Ze dreigden hun handel zoveel mogelijk van de Schelde af te halen en 
naar de Vlaamse kusthavens te verleggen. Er waren al plannen voor een nieuwe 
haven bij Grevelingen (Gravelines) en betere kanalen naar het achterland. 

Voor de Republiek, Zeeland vooral, was de verbodemingsplicht een recht dat ze 
'door God en de wapenen' in een rechtvaardige oorlog had kunnen vestigen.203 
Volgens artikel 3 van het bestandsverdrag zou ze haar gebied aan de Schelde met 
alle bijbehorende rechten ten volle kunnen behouden. Slechts uit vrije wil, eventu-
eel tegen de nodige compensaties, zou ze daarvan afstand kunnen doen. De Staten-
Generaal hielden vast aan hun exclusieve territoriale rechtsmacht, terwijl Spanje 
en de aartshertogen daaraan, ook bijvoorbeeld op religieus gebied, beperkingen 

                                                                    
200 Dit werd bijv. zo gesteld door de Leuvense hoogleraar Gudelinus in zijn De iure pacis commentarius 
(1620). Lesaffer, "Petrus Gudelinus' De jure pacis commentaries: Een vroege bijdrage tot de volken-
rechtsleer?", p. 83-85. 
201 '… ende omme van onser zyde niet na te laten dat dienen mach [= wat dienstig is], ten eynde alle de 
Nederlanden wederomme by vermeerderinge vande neeringe ende traffijcque in haren ouden fleur 
mogen komen, goet gevonden hebben …' "Nieuwe moderatie ende lyste op het stuck van den opheve en 
collectatie van seeckere generale middelen", Cau, Groot placaet-boeck, dl. 1, p. 2388-2416. Kernkamp, 
De handel op den vijand, dl. 2, p. 343-344 en De economische artikelen inzake Europa van het Munsterse 
vredesverdrag, p. 19. Bindoff, The Scheldt question, p. 99. 
202 Groenveld, Unie – Bestand – Vrede, p. 109, stelde de zaken omgekeerd voor: 'En volledig vrij van 
heffingen werd de Schelde evenmin: Amsterdam, dat de concurrentie van Antwerpen duchtte, wist 
enige heffing van licentgeld te laten voortbestaan'. 
203 Kluiver, De souvereine en independente staat Zeeland, p. 126. 
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wilden verbinden.204 De kwestie was duidelijk ook een prestigezaak geworden. 
Voor de Republiek was de ongedeelde jurisdictie over de Westerschelde een be-
vestiging van haar soevereiniteit, die ze met het bestand nog lang niet vast in han-
den had. Voor de vroegere landsheer was het juist daarom een steen des aanstoots. 
Het zou 'een onredelijk en onbehoorlijk servituut zijn, schadelijk, schandelijk en 
onwaardig voor de koning van Spanje en de aartshertogen om te moeten toe-
staan'.205 Van een opzet van de Republiek om Antwerpen zoveel mogelijk op ach-
terstand te zetten ten voordele van de eigen havens blijkt uit de stukken niets. 
Voor Zeeland gold zelfs het omgekeerde: het probeerde de Antwerpse Scheldehan-
del, die werk verschafte en convooigeld opbracht, juist te bevorderen. De Repu-
bliek had haar eigen zorgen en was minder met Antwerpen bezig dan de Sinjoren 
dachten. 

De onderhandelingen liepen hopeloos vast. Ook op de punten die van Staatse zijde 
waren ingebracht, met name inzake de grensafbakening, was nog niets bereikt. Op 
23 oktober 1609 vertrok De Robiano voor twee weken naar Brussel om verdere 
instructies te halen. Door de trage besluitvorming daar keerde hij echter pas 8 
december terug. Intussen had men zich vooral met kwesties van schadevergoeding 
beziggehouden. De Staten-Generaal maanden de delegatie van de aartshertogen 
meer dan eens 'niet te willen volgen die longeurs van Spaingnen, maer te gebruyc-
ken de natuerlijcke rondicheyt van de Nederlanden'.206 Op de hoofdzaken wilde 
echter geen van beide partijen wijken. De Zuidelijken stelden toen voor over de 
belangrijkste twistpunten, de 'vrije passage op de Schelde' en de zeggenschap over 
Twente, weer de bemiddeling van de koningen van Frankrijk en Groot-Brittannië 
in te roepen. Hoewel de Raad van State van mening was dat de Republiek dat voor-
stel in het uiterste geval niet kon afwijzen en dat ze waarschijnlijk ook sterk ge-
noeg stond, wimpelden de Staten-Generaal de suggestie ten slotte af. Men zou de 
beide koningen niet moeten lastigvallen over een nieuw verdrag, als datgene wat al 
was overeengekomen nog niet goed werd nageleefd. Frankrijk en Engeland toon-
den overigens, ondanks enig belang bij vrije vaart op de Schelde, geen actieve inte-
resse in de zaak. Over de punten waarover men het wel eens had kunnen worden, 
voornamelijk inzake schadevergoedingen, sloten de partijen op 7 januari 1610 een 
'nader verdrag'. Een drietal artikelen betrof mede de handel te water: 

(3)  De Heeren Eertz-Hertogen ende Staten en sullen buyten hare respective limiten vande passe-
rende goederen, noch te water, noch te lande, geene incommende, uytgaende, oft andere lasten ont-
fangen. 
(4)  Die ondersaten vande Heeren Eertz-Hertogen ende Staten, sullen reciproquelick inde Landen 
die eene vanden anderen genieten haren ouden vrijdom inde tol-rechten, daer van sijlieden voor 
den oorloge in vredelijcke possessie zijn gheweest. 
(5)  De frequentatie, conversatie, ende commercien tusschen die respective ondersaten, en sal niet 
mogen belet, ende alle gedaene beletselen sullen af-gedaen worden.207 

                                                                    
204 Eyffinger, Compendium volkenrechtsgeschiedenis, p. 80. 
205 Veenendaal, Johan van Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 352-353. Japikse, Resolutiën, dl. 14, p. 703. 
206 Japikse, Resolutiën, dl. 14, p. 700. Veenendaal, Oldenbarnevelt, dl. 2, p. 365. 
207 Verdrach, ghemaeckt ende besloten inden Hage in Hollandt … (pamflet Knuttel nr. 1713). Cau, Groot 
placaet-boeck, dl. 1, p. 71-80. 
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Artikel 3 hield onder andere in dat Spanje in Rijnberk (Rheinberg), een Keur-
Keulse vesting en Rijnovergang die het als barrière bezet hield, geen heffing aan de 
Rijnvaart mocht opleggen. In artikel 5 werd, in lijn met het bestandsverdrag, gesp-
roken van vrij personenverkeer en vrije handel maar geen gewag gemaakt van 
vrije vaart op de rivieren. De Staten-Generaal besloten het daarbij te laten en voor-
lopig geen afspraak te maken voor een vervolg. Wel stelden ze een lijst met dertien 
punten vast, waarin naar haar oordeel het bestandsverdrag door de aartshertogen 
niet werd nageleefd of waarvan betere uitvoering wenselijk was. Alleen wanneer 
op die punten voldoening zou worden gegeven, was de Republiek bereid tot nieuw 
overleg. Ook zouden dan, als het bestandsverdrag werd nageleefd, de Franse en 
Britse koning wellicht bereid zijn tot verdere bemiddeling. Die formulering bood 
voor de Zuidelijken een zekere opening. Onder de Staatse eisen was de beëindiging 
van tollen die van oudsher de Verenigde Provincies toebehoorden, en de verlaging 
van in- en uitvoerrechten, door de aartshertogen.208 De lijst werd aan De Robiano 
en zijn medegedelegeerden meegegeven. Van hun kant overhandigden die een lijst 
met vijf eisen, waaronder de vrije vaart op Antwerpen. Bij het afscheid kregen ze 
elk 'als verering' een gouden ketting ter waarde van 2000 gulden aangeboden, 
maar die weigerden ze omdat hun missie niet was geslaagd. Het geschenk werd 
hun daarna thuisbezorgd.209 

De Staten-Generaal zonden in april 1610 zelf een missie naar Frankrijk, met de 
vraag of het door zijn invloed de uitvoering van een aantal punten wilde helpen 
bevorderen.210 Daarna stuurden ze nog eens een brief ter herinnering aan de 
aartshertogen. Deze vaardigden begin mei Jan-Baptist Maes, advocaat-fiscaal in de 
Raad van Brabant, naar Den Haag af om het overleg te hervatten. Maes, die ook aan 
de vorige onderhandelingen had deelgenomen, zou het alleen tegen zeven verte-
genwoordigers van de provincies moeten opnemen.211 Op 24 mei verscheen hij in 
de Staten-Generaal en deelde kort en klaar de reactie van de aartshertogen mee.212 
Het bleek dat deze bereid waren op de meeste punten toe te geven, zij het onder 
zekere voorwaarden en zonder dat er direct geld was voor de dure verplichtingen. 
Het grootste deel van Twente kon aan Overijssel komen, als het katholicisme er 
beschermd zou worden. De tol te Antwerpen kon worden afgeschaft, als Zeeland 
de hypotheek daarop zou willen overnemen. Dat laatste was geen groot gebaar 
omdat bij de geringe handel van dat moment de rente de tolopbrengsten overtrof. 
Tot verlaging van de in- en uitvoerrechten op de Schelde waren de aartshertogen 
bereid, wanneer het verbodemen ook op het zeetraject zou worden afgeschaft. In 

                                                                    
208 Belangrijk waren voorts de terugtrekking uit Twente en de betaling van de overeengekomen eerste 
termijn van 300.000 gulden van de schadevergoeding aan de erfgenamen van Willem van Oranje. Van 
Deursen, Resolutiën der Staten-Generaal, nieuwe reeks 1610-1670, dl. 1, p. 9-10. 
209 Ook Spínola en de andere onderhandelaars van het bestandsverdrag kregen alsnog een geschenk 
bezorgd, voor een totale waarde van 'niet meer dan 2/3 van de vereringen door de aartshertogen ge-
daan'. 
210 Van Meteren, Historie der Neder-landscher ende haerder na-buren oorlogen, p. 649. 
211 Hiervan bleven H. van Brienen (Gld.), J. van Oldenbarnevelt (Hol.), J. Magnus (Zld.), T. van Oennama 
(Frl.), J. Jellessz (Ov.), G. Clanth (Gron.). 
212 Van Deursen, Resolutiën der Staten-Generaal, nieuwe reeks 1610-1670, dl. 1, p. 128-129. 
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de weken daarna werd haast gemaakt met de verdere besprekingen. Op 24 juni 
1610 aanvaardden de Staten-Generaal vier ontwerpartikelen waarover men het 
eens geworden was en die van voldoende belang werden geacht. De herhaling van 
een eerdere toezegging om de Oranjes nu toch spoedig schadevergoeding te beta-
len voor hun in beslag genomen bezittingen in het Zuiden lieten ze als dubbelop 
weg. Twee dagen later werd dit verdrag ondertekend. Maes werd bedankt met een 
groot vat van de beste Moezelwijn die in Dordrecht te krijgen was. Slechts één 
artikel had betrekking op de handel te water: 

(1)  Inden eersten, dat gheduerende het tegenwoordich Bestandt, die Heeren Eertz-Hertogen … sul-
len doen cesseren opten Rijn ende Mase, die lichtinge van alle thollen die voor date vanden oorloge 
zijn geweest onder het resort ende districkt der Vereenichde Nederlanden, namentlijcken mede van-
den thol van Zeelandt, sulcks dat dien noch binnen der Stadt van Antwerpen, noch elders van wegen 
heure Hoocheden sal worden ontfangen, behoudelijck ende op expresse conditie, dat die Heeren Sta-
ten van Zeelandt reciproquelijck … tot heuren laste sullen nemen … die jaerlijcxe renten die opten 
voorseyden thol van Zeelandt voorden jare vijfthien hondert twee ende tseventich zijn beset …213 

De kwesties van het verbodemen en van de hoge lasten op de Schelde bleven uit-
staan. 

4.17 Antwerpse pogingen tot vergelijk 

Antwerpen had in de voorgaande decennia veel van zijn handel en zijn glans verlo-
ren. Het Antwerpse stadsbestuur probeerde het tij zoveel mogelijk te keren. Op veel 
factoren die bij de neergang een rol speelden, had het echter weinig invloed. Dat 
gold in de eerste plaats voor buitenlandse ontwikkelingen en verschuivingen in het 
internationale handelsverkeer. Die eigentijdse veranderingen werden ook nog niet 
volledig doorgrond. Op nationaal vlak speelden godsdienstdwang en de tarievenpo-
litiek een negatieve rol. Die domeinen van de aartshertogen wilde men in het Zui-
den niet al te openlijk kritiseren. In het voetspoor van de nationale onderhandelaars 
richtte de Antwerpse magistraat zich daarom naar buiten toe vooral op het direct 
zichtbare symbool van de 'geknakte Scheldevaart', te weten de verplichte verbode-
ming op de zeeroute. Deze eenzijdige oriëntatie zou latere waarnemers vrijwel 
blind maken voor de andere gronden van Antwerpens achteruitgang. 

In 1611 probeerde een afvaardiging van Antwerpen in Middelburg de Zeeuwse 
Staten over de kwestie te spreken. Omdat de vergadering al uiteen was, kon ze pas 
in 1612 haar verzoek voorleggen. Ze stelde toen voor onderhandelingen te openen 
over het bevorderen van de handel van alle Scheldesteden door het 'openen' van 
de rivier. Een meerderheid van de Staten, met name vertegenwoordigers van Mid-
delburg en Zierikzee, wees dat echter af. Ze vond het voorstel te vaag, omdat niet 
duidelijk was wat de aartshertogen van hun kant wilden bijdragen. Ook zou het 
geen zaak van de provincie Zeeland zijn, maar van de Staten-Generaal. Formeel 
was daar, gezien de voorgeschiedenis, wel wat voor te zeggen. De Zeeuwen gaven 
                                                                    
213 Puncten ende articulen verdraghen ende geaccordeert inden Hage in Hollandt … (pamflet Knuttel nr. 
1721). Cau, Groot placaet-boeck, dl. 2, p. 581-586. 
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ook voor dat het met hun handel nog goed ging, zodat zij zich nergens over be-
klaagden. De bezoekers, die op hun reis goed hadden rondgekeken, merkten op dat 
Antwerpen er toch zichtbaar beter voorstond dan de Zeeuwse steden en dat het 
belang vooral bij Zeeland lag. Ook vanwege hun beperkt mandaat, betoogden ze 
dat het niet op hun weg lag zelf toegevingen voor te stellen voordat Zeeland met 
besprekingen had ingestemd. Als de Staten van Zeeland verlaging van de heffingen 
of het behoud van bepaalde stapelrechten wensten, zouden ze dat bij de onder-
handelingen kunnen inbrengen. Wederzijdse trots en voorzichtigheid beletten op 
dat moment elke voortgang. 

Uit het verslag dat de Antwerpenaren erover aan de regering stuurden, en dat 
werd doorgestuurd naar het hof in Spanje, bleek echter dat ze toch nog wel moge-
lijkheden zagen. Enkele steden en de vertegenwoordiger van prins Maurits in 
Zeeland hadden hun informeel de suggestie meegegeven het later nog eens te pro-
beren. Ze zouden een kans maken als de aartshertogen een drastische verlaging 
van de in- en uitvoerrechten op de Schelde wilden aanbieden. Hoewel dat laatste 
ook een vurige wens was van Antwerpen en de Staten van Brabant, wilde de rege-
ring in Brussel daar niet zomaar aan toegeven. Ze kon de inkomsten uit die rechten 
moeilijk missen. Ook vreesde ze een te machtig handelscentum op de grens van de 
Republiek, met alle mogelijkheden van ketterse besmetting. Het vrijgevochten en 
deels protestante Antwerpen van de 16e eeuw wilde ze niet meer terug. Steun aan 
Antwerpen zou bovendien ten koste gaan van de Vlaamse zeehavens. Deze, Duin-
kerken voorop, waren al enige tijd in opkomst, boden een aanvaardbaar alternatief 
en waren volgzamer. Ten slotte wilde ze ook op geen manier de handel en de in-
komsten van de Hollanders en Zeeuwen bevorderen. Ze gaf dan ook geen gehoor 
aan rekesten van Antwerpen en Brabant waarin werd aangedrongen op voortzet-
ting van de onderhandelingen in Den Haag.214 

In het voorjaar van 1613 probeerde de Antwerpse stadspensionaris Joos de Weert 
via een bevriende koopman nog eens het Middelburgse stadsbestuur ervan te 
overtuigen dat het afschaffen van de verbodeming in zijn eigen voordeel zou zijn. 
Hij kreeg echter in uiterst vriendelijke bewoordingen te horen dat een meerder-
heid in die stad daarvan toch vooral nadelen verwachtte.215 In juni 1613 deed De 
Weert, bij onderhandelingen over de beurtvaart tussen beide steden, nog eens een 
poging. Hij beriep zich daarbij, voor het eerst aan Zuidelijke zijde, ook op het na-
tuurrecht, Grotius en diens Mare liberum, hoewel dat werk toen nog anoniem 
was.216 De Middelburgers zullen hem er mogelijk op hebben gewezen dat in Mare 

                                                                    
214 Gielens, "Onderhandelingen met Zeeland", p. 196-197, verslag en rekesten bijl. 6-8. Lonchay, Corr. de 
la Cour d’Espagne, dl. 1, p. 392-393. 
215 Gielens, "Onderhandelingen met Zeeland", p. 197, brieven bijl. 9-10. Kluiver, De souvereine en inde-
pendente staat Zeeland, p. 127. 
216 '… qu'ils tenoyent serré la rivière de l'Escault contre tout droict naturel et escrit, divin et humain, dic-
tant que la mer et les bras d'icelle sont libres à chascun comme ung de leurs escrivains Grotius in libro de 
mari libero avroict fort bien prouvé, …' [… dat zij de rivier de Schelde gesloten hielden tegen elk natuur-
lijk en geschreven, goddelijk en menselijk recht, dat bepaalt dat de zee en haar armen voor ieder vrij 
zijn, zoals een van hun schrijvers Grotius in zijn boek over de vrije zee zeer goed had bewezen, …] 
Gielens, "Onderhandelingen met Zeeland", verslag in bijl. 13, p. 217. 
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liberum toch wel een duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen de vrije zee ener-
zijds en zeearmen en rivieren anderzijds.217 Ze putten zich in elk geval weer uit in 
attenties en zeiden ook bereid te zijn verder te spreken over de kwestie van het 
verbodemen, echter pas nadat de aartshertogen hunnerzijds de licenten hadden 
verlaagd. De pensionaris bracht daarna uitgebreid rapport uit aan de aartshertog 
en wees hem erop dat zowel de verplichte verbodeming als de eigen hoge licenten 
de handel van Antwerpen benadeelden. Hij drong er bij hem op aan, gehoor te 
geven aan de Zeeuwse wens, die werd gedeeld door Antwerpen en Brabant. Aarts-
hertog Albrecht zei echter niet te geloven dat de Zeeuwen hierin oprecht waren en 
meende dat ze het verbodemen toch niet zouden willen opgeven. Hij zag dan ook 
geen reden de eerste stap te zetten.218 

Nog gaf De Weert niet op. In augustus 1613 stuurde hij zijn Middelburgse collega 
Johan Boreel, studiegenoot en goede vriend van Grotius, een uitvoerig betoog over 
de noodzaak van het 'openen' van de Schelde: de opgang van de Vlaamse havens en 
de neergang van hun beider steden zou anders niet meer te stuiten zijn. Om uit de 
patstelling over het begin van de onderhandelingen te raken, stelde hij voor samen 
de openingszetten te doen en daarna pari passu (gelijkopgaand) besprekingen te 
voeren over het verbodemen en de hoge licenten. Hij voegde daar een nota bij, die 
in elf punten nog eens de redenen uiteenzette 'waeromme dye van Zeelant geene 
swaericheyt en behooren te maecken om t'openen de riviere vanden Schelde ende 
te geven vrije navigatie nae ende van de zee' (volledige tekst in bijlage 3).219 De 
eerste twee punten, waarin een beroep werd gedaan op het volkenrecht en oude 
privileges, waren betwistbaar; ze zijn hier al in eerdere paragrafen ter sprake ge-
komen. De punten 3 tot en met 8 waren opvattingen of speculaties van het Ant-
werps stadsbestuur die zeker een kern van waarheid bevatten. De punten 9, 10 en 
11 ten slotte bevatten enkele mogelijke en niet eerder expliciet genoemde toegevin-
gen van Antwerpse zijde. Men zou Middelburg namelijk het stapelrecht kunnen 
toestaan voor enige Spaanse of andere overzeese goederen. Ook zou het verbode-
men voor de grootste schepen, vanaf een zeker laadvermogen, kunnen worden 
gehandhaafd, als het voor alle kleinere maar zou worden afgeschaft. De Weert er-
kende daarbij dat dit verbodemen vroeger ook al veel vrijwillig gebeurde.220 Ten 
                                                                    
217 Grotius rekende in Mare liberum grote open baaien, 'bochten' en 'golven' tot de vrije zee. Een omsloten 
inham, riviermond of estuarium kon volgens hem wel in bezit genomen worden (zie hiervóór par. 4.9). 
218 '… que los de Middelburgo peden la moderacion de las licentas, hacen en esto por su provecho particu-
lar, porque por este medio traerian toda la mercaderia a ellos y no seria menester entender a la avertura 
del gran rio.' [… dat die van Middelburg de matiging van de licenten vragen, doen ze voor hun eigen 
voordeel, want daardoor trekken ze heel de handel aan zich en zal het niet nodig zijn in te stemmen met 
de opening van de grote rivier.] Gielens, "Onderhandelingen met Zeeland", p. 197-198, verslag en 
'responce de Son Alteze' [antwoord van Z.H.] in bijl. 13. 
219 Stadsarchief Antwerpen, Breede-Raedboek, jaar 1613, PK # 1673, fol. 152 v°-155 r°. Gielens gaf in 
bijl. 12 van zijn artikel, met enkele foutjes, alleen de punten 4 t/m 8. 
220 '… de besluytinge van de riviere van den Schelde, vuyt welcker occasiën de vremde cooplieden dye 
voor date van de troublen vuyt Spaegniën, Portugael, Vranckryck, Engelandt, Duytslandt ende andere 
quartieren haere coopmanschappen met groote schepen plegen te brengen in Zeelant, principalyck tot 
Middelborch ende somstyts nae haere gelegentheyt met eenge cleyne schepen oyck door waeren va-
rende nae Antwerpen, nu oogschynlyck worden gedwongen eenen anderen streeck te nemen …' Bege-
leidende brief van De Weert aan Boreel in Gielens, "Onderhandelingen met Zeeland", bijl. 14. 
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slotte zou een overeenkomst over het opheffen van de verbodemingsplicht een 
voorlopig karakter kunnen hebben, in die zin dat men als proef de gevolgen een 
aantal jaren zou kunnen aanzien. Wanneer het verhoopte effect voor Zeeland zou 
uitblijven, dan zou die partij gerechtigd zijn het weer ongedaan te maken. Voor-
waar, het beste aanbod dat Antwerpen ooit had gedaan. Onduidelijk is of hierover 
was overlegd met de regering in Brussel en of die inderdaad eerst of gelijktijdig 
haar hoge licenten zou willen matigen. Daaraan mag men echter twijfelen. Een reac-
tie of een vervolg is niet bekend. Uit de bronnen over deze onderhandelingen mag 
men besluiten dat de wederzijdse standpunten in dat stadium nog niet onwrikbaar 
vastlagen. Meer en betere politieke en diplomatieke activiteit had wellicht nog tot 
een andere, voor beide partijen aanvaardbare oplossing kunnen leiden. 

Hoewel de meningen over de kwestie verdeeld waren, was er in Zeeland en de 
andere Noordelijke gewesten weinig belangstelling voor een verandering van de 
status-quo. Men zou die alleen toestaan wanneer daar een grote concessie van het 
Zuiden tegenover stond. De Staten-Generaal achtten het wijs staatsmanschap, een 
al gewortelde regeling niet zonder dwingende reden te veranderen. Grotius had 
dat nog eens met argumenten omkleed in een historisch-politieke verhandeling 
Liber de antiquitate Reipublicae Batavicae (De oudheid van de Hollandse Repu-
bliek) die hij in 1610 had uitgebracht.221 Ieder leek gediend met vrede, maar over 
de Spaanse bedoelingen op lange termijn kon men niet gerust zijn. Zo prees de 
invloedrijke uit Venlo afkomstige humanist Erycius Puteanus (Eerrijk de Put, 
1574-1646), hoogleraar aan de Leuvense artes-faculteit, in 1617 het bestand als 
middel om ongemerkt in rust en stilte uiteindelijk te overwinnen.222 De Republiek 
verkoos waakzaam en weerbaar te blijven. Daar kwam bij dat Engeland, tot dan 
voorvechter van vrije scheepvaart, in 1609 maatregelen nam om zijn positie in de 
zeevisserij en de Europese en verre handel te verbeteren. Dat leidde aanvankelijk 
alleen tot eindeloze onderhandelingen, maar vanaf 1635 claimde Groot-Brittannië 
de heerschappij over bijna de hele Noordzee en de oceanen in het noorden en het 
westen.223 De kleine Republiek, verdediger van de vrije zee, kon zich tegen al die 
pretenties alleen weren door zelf een grote en sterke vloot te onderhouden. Naar-
mate ze belangen kreeg overzee, nuanceerde ze, net als de andere grote zeevaren-
de landen, haar politiek op dat terrein. Ze zou voortaan haar verworven rechten 
met de kracht van wapenen, verdragen en bondgenootschappen tot het uiterste 
verdedigen. 

                                                                    
221 '… dat het beter is sulcke wetten te gebruycken die de besten niet en zijn, als te veranderen de genen 
die aengenomen ende ghebruyckt zijn: alsoo de wetten, soo wel als de planten, tijdt van noode hebben 
om haer wortelen vast te maecken, ende daer-en-tegen soo men de selve dickmael vervoert, haer cracht 
ende sterckte comt te verdwijnen.' Grotius, Tractaet vande oudtheyt vande Batavische nu Hollandsche 
Republique (Nederlandse vertaling uit 1610), p. 52. Geyl, Gebruik en misbruik der geschiedenis, p. 7. 
222 'De sterckste volckeren, om datse niet en conden overwonnen werden, zijn menigmael overwonnen, 
wanneerse haer tot stilte ende lust des rusts hadden begheven.' Puteanus, Burgerlick discours over de 
Nederlandsche treves, p. 5. Manders, Erycius Puteanus, humanist en geleerde (1574-1646). 
223 Eyffinger, Compendium volkenrechtsgeschiedenis, p. 53 en 85-86. 
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4.18 De oorzaken van de economische neergang van Antwerpen 

Het idee dat de achteruitgang van Antwerpen aan het eind van de 16e eeuw een 
direct gevolg was van een Staatse uitsluitingspolitiek, met name door de 'sluiting' 
van de Schelde, is wijdverbreid. Antwerpen had echter als stapelplaats eerder al 
beperkingen die het kwetsbaar maakten. Zo was het een marktplaats voor hoog-
waardige goederen, maar veel minder voor massagoed. Er kon daardoor veel geld 
verdiend worden, maar de omvang van het vervoer was in verhouding beperkt. 
Antwerpen had ook geen grote eigen vloot; vooral buitenlanders voeren de vrach-
ten en het waren merendeels buitenlandse handelshuizen en bankiers die op zijn 
markt de toon aangaven. De afhankelijkheid van luxegoederen en van in 'naties' 
verenigde buitenlanders maakten de handelsstad extra gevoelig voor veranderin-
gen in het economisch, politiek en bestuurlijk klimaat. Het waren juist deze facto-
ren die zich door de onlusten in de tweede helft van de 16e eeuw, en de reacties 
van de regering daarop, uitermate negatief ontwikkelden. Verschillende studies, 
waarvan sommige weinig opgemerkt bleven, wierpen een ander licht op de mythe 
van de 'moord met voorbedachten rade' op de Antwerpse haven. 

Jan Goris (alias Marnix Gijsen) schreef een uitgebreid proefschrift over de Zuid-
Europese handelskolonies in Antwerpen rond de eerste helft van de 16e eeuw. Hij 
toonde aan aan dat de groei en bloei van de metropool nauw samenhingen met de 
commerciële, intellectuele en religieuze vrijheden die buitenlandse handelaren en 
industriëlen er werden toegestaan. In een broos evenwicht met zijn omgeving kon 
het stadsbestuur in die periode een voor de handel en nijverheid gunstige toestand 
scheppen en handhaven. Het succes van die aanpak bewoog aanvankelijk zelfs 
vorst en regering, die afhankelijk waren van belastingen en leningen, een religieus 
uitzonderingsregime te gedogen. Zo werden de plakkaten inzake de godsdienst in 
de vrijplaats Antwerpen lange tijd niet of nauwelijks uitgevoerd. Door de toene-
mende politieke en religieuze spanningen in het land kwam er omstreeks 1550 een 
kentering in die gunst en relatieve tolerantie van de koning. Het concurrerende 
Gent kreeg toen juist een betere verbinding met de Westerschelde en financiële en 
bestuurlijke voordelen.224 Antwerpen boette door de onzekerheid aan aantrek-
kingskracht in. In het decennnium daarna al verplaatsten de eerste kooplieden hun 
handel. Vooral door de beeldenstorm van 1566, waarvan Antwerpen een leidend 
voorbeeld was, verloor de stad haar onschuld, maar ook de resten van het ver-
trouwen en de steun van de regering. De onrust en de religieuze zuivering die di-
rect daarop volgde, deden een groeiende stroom buitenlandse handelaren en on-
dernemers, protestanten, joden en in hun voetspoor ook katholieken, naar veiliger 
steden in vooral Duitsland, Frankrijk en Engeland uitwijken. De emigratie nam nog 
toe door de zware economische crisis, begeleid door natuurgeweld en misoogsten, 
die de Nederlanden in de tweede helft van de 16e eeuw teisterden. De hoofdrol van 
Antwerpen als internationaal handelscentrum en belangrijkste stapelplaats van 

                                                                    
224 Nowé, "Het streven van Gent naar de zee (XIIIe-XIXe eeuw)", p. 23-35. Bindoff, The Scheldt question, p. 
73-74. 
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Europa was daarmee uitgespeeld.225 De strijd, later oorlog tussen Spanje en de 
Noordelijke Nederlanden, Engeland en Frankrijk belastte de Antwerpse handel 
met die landen nog verder en deed Zeeuwse, Hollandse, Engelse en Franse koop-
lieden uit de stad verhuizen. De industrie volgde de handel en ook gespecialiseerde 
vaklieden verlieten in groten getale het land. De overgave van Antwerpen aan Far-
nese in 1585 had als gevolg dat alle overblijvende andersdenkende kooplieden, 
bankiers en industriëlen, ook Antwerpenaren, binnen vier jaar met hun bezittin-
gen, kapitaal, kennis en betrekkingen moesten vertrekken. Dit was echter slechts 
de laatste fase van een neergang die al decennia eerder was ingezet.226 De achter-
uitgang van de industriële en landbouwproductie in de Zuidelijke Nederlanden, het 
verlies van haar achterland in het Noorden en het weren van alle niet-katholieke 
bezoekers verminderden de aantrekkingskracht van de stad nog verder.227 Een 
rechtstreeks en primair verband tussen die neergang en de verplichte verbode-
ming op de Schelde, die pas omstreeks 1587 werd ingevoerd, kan daarom niet 
worden gelegd.228 

Niet alleen was de terugloop van de handelsactiviteiten in Antwerpen minder ab-
rupt dan veelal werd aangenomen, ze was ook niet zo rampspoedig en vernietigend 
als ze gewoonlijk werd afgeschilderd. Verschillende auteurs hebben gewezen op 

                                                                    
225 'Il est certain qu'après les années 1567, le commerce anversois reprit tant soit peu par intervalles, 
mais l'esprit en était changé, les possibilités étaient restreintes, la place ne joua plus ce rôle exception-
nel dans la politique financière de Philippe II qu'elle avait joué sous Charles V. Ses institutions commer-
ciales ne se développèrent plus librement. Elle cessa d'être un terrain d'expérience, champ d'action de 
toute l'Europe d'alors. Son rôle dans la jeunesse du capitalisme était achevé.' [Weliswaar herstelde de 
Antwerpse handel na 1567 bij tussenpozen nog enigszins, maar de geest ervan was veranderd en de 
mogelijkheden waren beperkt. De plaats speelde niet meer die buitengewone rol in de financiële poli-
tiek van Filips II die ze had gespeeld onder Karel V. Haar handelsinstellingen konden zich niet meer vrij 
ontwikkelen. Ze was geen proeftuin, geen actiecentrum meer van het hele toenmalige Europa. Haar rol 
in de opkomst van het kapitalisme was uitgespeeld.] Goris, Etude sur les colonies marchandes méridio-
nales à Anvers de 1488 à 1567, p. 599-602. 
226 De emigranten vestigden zich eerst vooral in Noord-Duitsland, Frankrijk, Engeland en later, toen het 
er beter ging, in Holland en Zeeland. De meeste Zuid-Nederlandse kooplieden onder hen hadden oor-
spronkelijk een regionaal netwerk (de wereldhandel van Antwerpen was vooral in buitenlandse han-
den) en legden zich pas in Amsterdam op de verre handel toe. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden 
en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt, p. 40-48, 242-249. 
227 Antwerpen bleef een relatief tolerante stad, met een kleine half-ondergrondse protestantse gemeen-
schap, en daarmee een zorg voor de centrale overheid. Toen Filips III in 1619 instemde met acties van 
de aartshertog om de Engelse lakenhandel van Middelburg naar Antwerpen te lokken, deed hij dat op 
de voorwaarde: 'Preveniendo ante todas cosas lo que toca a la religion catolica, a que se ha de mirar 
principalmente' [Daarbij dient voor alles voorkomen te worden dat iets zal raken aan de katholieke 
godsdienst, waar men in de eerste plaats op moet letten.] Lonchay, Corr. de la Cour d'Espagne, dl. 1, nr. 
1370 en 1042. Een goed overzicht, speciaal over Antwerpen, gaf Marinus, "Het verdwijnen van het 
protestantisme in de Zuidelijke Nederlanden", p. 261-271. 
228 'De sluiting van de Schelde, wordt dikwijls gezegd, bezegelde het lot van Antwerpen en dwong zijn 
kooplieden zich in het Noorden te vestigen. Toen de grote internationale kooplieden … zich daar een-
maal hadden gevestigd, zouden zij Amsterdam van een regionaal centrum … tot de fabuleuze wereldha-
ven hebben omgebouwd. Volgens ons is deze visie in strijd met het chronologisch verloop van de ont-
wikkeling en miskent zij de belangrijke verschillen tussen de aard van de oude Antwerpse en de nieuwe 
Amsterdamse stapelmarkt. Vanaf het midden van de 16e eeuw was Antwerpen reeds belangrijke takken 
van zijn handel aan het verliezen, en de sluiting van de Schelde in 1585 grendelde de stad niet echt af.' 
De Vries, Nederland 1500-1815: De eerste ronde van moderne economische groei, p. 766. 
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vertekende beelden van de ontwikkeling. Aan de ene kant was er sprake van literai-
re en artistieke overdrijvingen bij de beschrijving van de luister van Antwerpen op 
zijn hoogtepunt. Vooral het aantal schepen dat de haven aandeed werd daarbij 
waarschijnlijk overschat.229 Anderzijds werd nogal eens een te dramatische voor-
stelling gegeven van het daaropvolgende verval, met weinig oog voor wat er bleef 
en zich verder ontwikkelde. Ook het stadsbestuur van Antwerpen heeft hieraan 
bijgedragen, om voor zijn wensen en klachten gehoor te vinden bij de regering in 
Brussel. De 'naties' van buitenlandse kooplieden namen inderdaad af in aantal en 
omvang. Nagenoeg alleen bevriende of neutrale, overwegend katholieke landen 
waren nog vertegenwoordigd. De stad bleef echter een belangrijk commercieel 
knooppunt, vooral voor inheemse handelaren. Het accent verschoof daarbij van 
materiële tussenopslag naar commissiehandel, waarbij de goederen vaak de haven 
niet meer aandeden. Antwerpen bleef ook, ondanks de relatieve achteruitgang, een 
Europees centrum voor geldzaken, een belangrijke industriestad met circa 50.000 
inwoners, een grote regionale markt en een bloeiend cultureel leven. In de 17e eeuw 
zou het ook weer opleven, maar voorlopig geen marktplaats van wereldformaat 
meer worden. Het contrast met het midden van de 16e eeuw was echter voor veel 
schrijvers de aanleiding de situatie al te somber af te schilderden.230 

Verschillende historici hebben opgemerkt dat het Spaans bestuur niet alles op alles 
zette om de Schelde terug in zijn macht te brengen.231 Spaanse aanvallen op 
Zeeuwse posities waren in elk geval relatief zeldzaam en weinig succesvol. Veel 
aspecten van de regeringspolitiek in Brussel tijdens en na de oorlog wijzen erop 
dat de handelsbelangen van Antwerpen, die korte tijd door bijzondere gunsten 
bevorderd waren, voortaan ondergeschikt gemaakt werden aan die van de Spaan-
se macht. De regering was niet geneigd Antwerpen de overheersende positie terug 
te geven die het in haar ogen had misbruikt voor nauwe betrekkingen met ketters 
van allerlei soort. Al was Antwerpen na 1585 weer vast in handen van de koning, 
Spanje zou de trotse macht van die stad liever kwijt dan rijk zijn. De handel van 
Antwerpen was verder – alleen al vanwege het vervoer over de Schelde – nauw 
verbonden met die van Holland en Zeeland. Contacten met het Noorden wilde de 
regering vanwege het gevaar voor protestante besmetting zoveel mogelijk vermij-
                                                                    
229 Antwerpen had slechts een beperkte kadecapaciteit. 
230 'Dit bekoorlijk sprookje van ondergang en verval, treffender nog door de achtergrond van een schitte-
rend verleden … komt echter niet helemaal overeen met de werkelijkheid. Het is ons verteld door men-
sen die diep teleurgesteld waren, en daarom uit een hele gamma van kleuren bij voorkeur juist de don-
kerste kozen. Daarbij vond de magistraat in deze lamentaties nog interessante stof, om voor zijn wensen 
en klachten gehoor te vinden bij de regering, en juist de officiële adoptatie heeft aan de hele voorstelling 
een vlucht gegeven, waarvan de nawerking op onze dagen nog te zien is.' Voeten, "Antwerpse reacties op 
het Twaalfjarig bestand", p. 207-208, en "De betekenis van het Twaalfjarig Bestand voor Antwerpen", p. 
590-592. Verder o.a. Brulez, "Anvers de 1585 à 1650", p. 75-99. Pohl, Die Portugiesen in Antwerpen (1567-
1648), p. 349-352. Van Houtte, Economische geschiedenis van de Lage Landen 800-1800, p. 174-175. 
Despretz, "Het protectionisme in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de tweede helft der 17e eeuw", p. 
294, 316. Van Dillen, Van rijkdom en regenten, p. 102-103. Enthoven, Zeeland en de opkomst van de Repu-
bliek, p. 109-112, 319-334. Baetens, De nazomer van Antwerpens welvaart, p. 33-48. 
231 Mirabeau, Doutes sur la liberté de l'Escaut, p. 24. Magnette, Joseph II et la liberté de l'Escaut, p. 12. Van 
Bruyssel, Histoire politique de l’Escaut, p. 144. Huisman, La Belgique commerciale, p. 5. Gielens, "Onder-
handelingen met Zeeland over de opening der Schelde", p. 197. 
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den. Ook wilde ze economisch niet te afhankelijk zijn, om de opstandelingen niet in 
de kaart te spelen.232 De verschillende embargo's die de regering in Brussel tegen 
de Republiek afkondigde, troffen vooral de Scheldehandel. Antwerpen vroeg 
voortdurend aandacht voor zijn noden en protesteerde tegen zijn achterstelling. In 
de verdeelde Zuidelijke Nederlanden, met zijn zeer particularistisch ingestelde 
steden en zijn zwakke door buitenlanders gedomineerde regering, vond het weinig 
gehoor. Vlaanderen nam zijn kansen waar en bleef lauw tegenover Antwerpse en 
Brabantse pogingen om de regering tot meer diplomatieke en militaire actie aan 
het Scheldefront te bewegen. 

Ik wijs er nog eens op dat aan de Staatse kant de handel op de Zeeuwse Schelde 
grotendeels vrij was. Van de zijde van Spanje en de aartshertogen waren er meer 
beperkingen, zoals de verboden uit het vredesverdrag met Groot-Brittannië van 
1604. Zuid-Nederlandse en buitenlandse kooplieden konden, met de nodige ver-
gunningen (licenten) in eigen beheer goederen van overzee via de Schelde invoe-
ren. Ze moesten zelf zorgen, of door een contactman laten regelen, dat die goe-
deren in een Zeeuwse of Hollandse haven op lichters werden overgeslagen en naar 
de grens vervoerd. Vandaar kon de koopwaar, soms na een verplichte tweede 
overslag op Spaans gebied, naar de haven van bestemming worden gebracht. Voor 
de uitvoer gold hetzelfde in zeewaartse richting. Ten tijde van het bestand en na 
1648 verviel de verplichting tot overslag aan de grens en was er vrij en direct ver-
voer van beide zijden tussen de Staatse en de Zuidelijke havens mogelijk. Dit op 
zich goed georganiseerde en veilige vervoer was aan beide zijden van de grens 
verbonden met kosten van tollen, convooien en licenten en eventueel overslag. Het 
bestaan van dit verkeer via de Westerschelde en de rede van Walcheren, en via de 
Oosterschelde en de Hollandse havens, bleef in de literatuur onderbelicht en werd 
soms zelfs ontkend. Toch zijn er genoeg bewijzen van een weliswaar afgenomen 
maar voortdurende Scheldehandel, ook via Amsterdam.233 Het was waarschijnlijk 
goedkoper gebruik te maken van het daar overvloedig aanwezige vervoersaanbod 
voor luxe goederen dan dit te zoeken in het kleinschaligere Zeeland of het er zelf te 
organiseren.234 

Men zocht in het Zuiden ook naar alternatieve routes, vooral via de Vlaamse kust-
havens Duinkerken, Grevelingen en later ook Nieuwpoort en Oostende. Meestal 
was daarbij dan nog een dure omweg over Dover nodig, waarschijnlijk omdat daar, 
net als in Amsterdam, een groter aanbod van schepen en lading was.235 Daarnaast 
dreef men handel langs Franse havens zoals Kales (Calais) en Rouaan (Rouen), 

                                                                    
232 Voeten, "Antwerpse handel over Duinkerken tijdens het Twaalfjarig Bestand", p. 75-76. 
233 Het vervoer over de Zeeuwse Schelde naar Antwerpen daalde tijdens en na de oorlog tot ongeveer 
een kwart van wat het in de 16e eeuw was geweest. Brulez, "Anvers de 1585 à 1650", p. 90-94.  Entho-
ven, Zeeland en de opkomst van de Republiek, p. 145. De Vries, Nederland 1500-1815: De eerste ronde van 
moderne economische groei, p. 436. 
234 In Denucé, Koopmansleerboeken van de XVIe en XVIIe eeuwen in handschrift, staan originele bereke-
ningen van de vrachtprijs van luxe goederen voor verschillende routes, waaronder die via Amsterdam 
en de Schelde. Zie ook Baetens, De nazomer van Antwerpens welvaart: De diaspora en het handelshuis De 
Groote tijdens de eerste helft der 17de eeuw, dl. 1, p. 294-295. 
235 Denucé, Koopmansleerboeken, met veel voorbeelden. Brulez, "Anvers de 1585 à 1650", p. 91. 
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Duitse zoals Bremen en Hamburg en ook geheel over landroutes. Deze alternatie-
ven hadden het nadeel van veel langere aan- en afvoerwegen, het gebruik van 
smalle en ondiepe rivieren en kanalen en van slechte landwegen. Ook deze waren 
verbonden met allerlei heffingen, tollen en andere kosten en ongemakken, waar-
onder het meermaals verbodemen. Dit laatste was vanwege oude privileges en 
ontoereikende verbindingen op meerdere plaatsen in Vlaanderen verplicht of on-
vermijdelijk.236 Onder 'normale' omstandigheden, bij min of meer gelijke mededin-
gingsverhoudingen, was de route over de Schelde steeds de snelste en goedkoop-
ste. Liever dan de inkomsten uit de Scheldevaart in enige vorm met Zeeland te 
willen delen, en daarmee bij te dragen aan het overleven van de Republiek, voerde 
de regering in Brussel vanaf het begin van de oorlog een belasting- en handelspoli-
tiek die ten doel had de alternatieve handelsroutes zoveel mogelijk te bevorde-
ren.237 Als onderdeel daarvan begon ze in 1612 met de aanleg van betere achter-
landverbindingen voor de Vlaamse havens en wel eerst met de binnenvaarweg van 
Brugge naar Gent. Verschillende kanaalprojecten in Vlaanderen en Brabant sloten 
daar later op aan (zie hoofdstuk 5). Tegelijk rekende ze hoge in- en uitvoerrechten, 
tot 20 à 33% van de waarde, op de Scheldehandel aan, veel hoger dan de tarieven 
aan Zeeuwse zijde en die voor de Vlaamse kusthavens. Ook de verbodemingsplicht 
die ze zelf in oorlogstijd aan de grens op de Schelde handhaafde, behoorde tot die 
maatregelen. De protectionistische politiek van het Spaans bewind was uiteindelijk 
weinig succesvol. De zwaar belaste Scheldehandel werd gebroken, maar het ver-
keer langs de alternatieve routes was ongeveer net zo duur en kwam niet daad-
werkelijk tot ontwikkeling.238 

Verschillende onderzoekers toonden aan dat de opkomst van de Hollandse havens 
aan het eind van de 16e eeuw geen gelegenheidsproduct was van Antwerpens ach-
teruitgang, maar een autonoom verschijnsel, waaraan weliswaar ook ontwikkelin-
gen bij andere havens bijdroegen. Leon Voet, Antwerps historicus, schreef erover: 
'Men mag echter niet beweren dat Amsterdam de erfgenaam is geweest van Ant-
werpen. Daarvoor waren de hoekpijlers van beider economische voorspoed te af-
wijkend'.239 Ook Jan de Vries en Ad van der Woude noemden het een mythe dat de 
'sluiting' van de Schelde de hoeksteen van Amsterdams welvaren zou zijn ge-
weest.240 Recente studies relativeerden de invloed van de oorlog en van de toe-
stroom van Zuid-Nederlandse kooplieden. Ze wezen op een grote continuïteit in de 
opgang van de Amsterdamse stapelfunctie, die al decennia eerder, deels al in de 16e 
eeuw was ingezet.241 Jonathan Israel en Victor Enthoven, verklaarden de onver-

                                                                    
236 Voeten, "Antwerpse handel over Duinkerken tijdens het Twaalfjarig Bestand", p. 70-71. Brulez, 
"Anvers de 1585 à 1650", p. 91-92.  
237 Voeten, "Antwerpse handel over Duinkerken tijdens het Twaalfjarig Bestand", p. 74-75. 
238 Brulez, "Anvers de 1585 à 1650", p. 92-94. 
239 Voet, De gouden eeuw van Antwerpen, p. 240-247. 
240 De Vries & Van der Woude, Nederland 1500-1815: De eerste ronde van moderne economische groei, p. 
436, 474-475, 766-767. Evenzo Van Brakel, De Hollandsche handelscompagnieën der zeventiende eeuw, 
p. xi-xv. 
241 Noordegraaf, "Nederlandse handelsgeschiedenis in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd: Een 
opmaat tot de Gouden Eeuw?". 
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wachte en indrukwekkende opkomst van Amsterdam uit een aantal samenvallende 
en elkaar versterkende gunstige factoren.242 De werking daarvan werd in gang ge-
zet door verschuivingen in het wereldhandelssysteem. Daaronder telde de verdrin-
ging van de traditionele bezoekers van de Nederlandse havens, te weten de Zuid-
Europese naties en de Hanzesteden, uit de Europese handelsvaart. Spanjaarden en 
Portugezen beperkten zich steeds meer tot de winstgevender handel op West- en 
Oost-Indië.243 Hun plaats en die van de Hanseaten werd in belangrijke mate overge-
nomen door gretige Hollanders en Zeeuwen, oorspronkelijk vooral vissers en 
vrachtvaarders. Die konden door koppeling van de Zuid- en de Noord-Europese 
vaart, toen Westvaart en Oostvaart genoemd, en door schaalvergroting, rationalise-
ring en financiële vernieuwingen lage vrachtprijzen gepaard aan kwaliteit bieden. 
Ze opereerden meest vanuit hun eigen havensteden en namen de handel mee daar-
heen.244 Bij de Europese vaart voegden ze die op alle hoeken van de wereld. Daar-
door konden ze zonder de dure tussenschakels die eerder de handel van Antwerpen 
hadden beheerst het complete pakket van handelswaren van die tijd te koop aan-
bieden. Terwijl Amsterdam en andere havens van het Noorden stapelplaatsen wer-
den van de handel op Oost- en West-Indië, verbood de Spaanse koning zijn onder-
danen in de Zuidelijke Nederlanden op die bestemmingen te varen. 

De relatief open instelling van de Verenigde Nederlanden had een grote aantrek-
kingskracht en bevorderde zowel de productie, de handel als de consumptie. Dis-
sidenten van allerlei aard, protestanten van alle stromingen, katholieken en joden 
waren welkom als ze een bijdrage voor de economie van het land betekenden. 
Israel noemde als belangrijkste succesfactoren de beheersing, van de bron tot aan 
de bestemming, van zowel de massagoedhandel als die van hoogwaardige goe-
deren, gepaard aan een enorme eigen verschepingscapaciteit met innovatieve faci-
liteiten en ongekend lage rentes. Een andere pijler was de kwaliteit en doelmatig-
heid van de Hollandse productie op het gebied van landbouw, veeteelt, visserij en 
nijverheid. Zeer belangrijk, en dikwijls onderschat, waren ten slotte de handelsbe-
vorderende en -beschermende acties van de provinciale en landelijke overheden in 
de Republiek, die nauw verbonden waren met de handelselites. Handelsbelang was 
staatsbelang en omgekeerd. Een dergelijke samenwerking – ondanks alle interne 
tegenstellingen in het Noorden – was er die tijd in andere landen nog niet.245 

Om verschillende redenen, hierboven genoemd, kan er dus geen duidelijk verband 
gelegd worden tussen de 'sluiting' van de Schelde, de neergang van Antwerpen en de 
opkomst van Amsterdam als wereldhaven. Het verplichte overslaan van goederen op 
de Zeeuwse Schelde was een extra kostenpost, maar had niet de doorslaggevende 
invloed die men er later in het Zuiden aan toeschreef. Amsterdam en veel andere 

                                                                    
242 Israel, Nederland als centrum van de wereldhandel, 1585-1740, p. 25-62, 400-410. Enthoven, Zeeland 
en de opkomst van de Republiek, p. 219-353. 
243 Kernkamp, De economische artikelen inzake Europa van het Munsterse vredesverdrag, p. 9. 
244 Van Brakel, De Hollandsche handelscompagnieën der zeventiende eeuw, p. xi-xiii. Israel, Nederland als 
centrum van de wereldhandel, p. 25-57. Den Haan, Moedernegotie en grote vaart, p. 61-69. Huisman, La 
Belgique commerciale, p. 4. 
245 Gelderblom, The political economy of the Dutch Republic, p. 1-39. 
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landinwaarts gelegen havens in Noordwest-Europa hadden een soortgelijke handi-
cap, maar leden er niet merkbaar onder.246 Kwaliteit en kwantiteit van het kopen en 
verkopen was belangrijker dan het gemak van het ontvangen en verzenden.247 Aan 
de omvang en kwaliteit, in elke mogelijke zin, van zijn markt dankte Amsterdam ook 
zijn bloei. De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van Antwerpen lagen bij 
het eenkennige religieuze klimaat dat een belangrijke groep handelaren dwong te 
vertrekken, en bij de rampspoedige economische politiek van de regering in Brussel. 
Die werd soms meer door trots en emoties dan door berekenende zorg voor de wel-
vaart van het land bepaald. De hoge Spaanse licenten op de Scheldehandel – mis-
schien uitgelokt door de verbodemingsplicht in Zeeland – schaadden niet alleen de 
Republiek maar smoorden bij gebrek aan goedkope alternatieve handelswegen ook 
de handel van een groot deel van de Zuidelijke Nederlanden.248 Het is boeiend erover 
te speculeren wat had kunnen gebeuren als de aartshertogen zich bij de situatie 
hadden neergelegd en ruimhartig de samenwerking met Zeeland hadden gezocht. 
Dat behoort echter niet tot het terrein van deze studie. 

4.19 Onderhandelingen in Roosendaal 

Toen het bestand bijna ten einde liep, werd er vooral aan Spaanse zijde druk ge-
sproken over de voorwaarden voor een eventuele verlenging. De koning volgde zijn 
raadslieden van de onbuigzame harde lijn door in februari 1621 te stellen dat de 
Staten-Generaal ten minste aan drie eisen moesten voldoen: (1) toestaan van de 
vrije uitoefening van het katholicisme, (2) afzien van de handel op de Indiën en (3) 
'opening' van de Schelde.249 Het bestand eindigde in 1621 zonder dat de partijen 
wezenlijk tot elkaar waren gekomen. Een ultieme missie van Pieter Peck (Peckius), 

                                                                    
246 Amsterdam was door de ondiepe Zuiderzee en de platen bij Pampus eigenlijk ongeschikt als zeeha-
ven. Het laden en lossen vond meestal plaats op de rede van Texel, waarbij lichters de goederen van en 
naar Amsterdam vervoerden. 
247 De la Court, Aanwysing der heilsame politike gronden en maximen van de Republike van Holland en 
West-Vriesland, p. 55-56. 
248 'Les marchandises provenant de ou à destination d'Anvers devaient rompre charge en Zélande, mais 
ce ne fut pas là une entrave tellement importante puisque, … même au 16e siècle, une grande partie des 
marchandises subissaient déjà ce transbordement zélandais alors non obligatoire. L'obstacle principal 
au développement du trafic sur l'Escaut, ce fut bien plutôt le système des licentes, des droits exception-
nels …' [De koopwaar komend van of met bestemming Antwerpen moest lastbreken in Zeeland, maar 
dat was toen geen erg grote hindernis omdat, … zelfs in de 16e eeuw, een groot deel van de handelsgoe-
deren reeds deze overslag in Zeeland, toen nog niet verplicht, onderging. De voornaamste belemmering 
voor de ontwikkeling van het handelsverkeer op de Schelde was juist eerder het stelsel van licenten, 
van buitengewone rechten …]  Brulez, "Anvers de 1585 à 1680", p. 90. 'Niettemin geloven we, dat dat 
alles [de kosten en ongemakken van het verbodemen] niet het grote blok aan het been was, en wel om 
reden, dat de handel in de 17e eeuw in 't algemeen niet gericht was op een zo groot mogelijke afzet met 
minder winst per enkelstuk, dan wel op een kleine afzet aan rijken met enorme verdiensten. Dit bracht 
immers mee, dat bovengenoemde onkosten niet zo heel veel belang hadden, en dat daarentegen de hele 
reeks tollen, …, alsmede de licenten en konvooigelden, sinds de oorlog in voege gebracht, veel sterker 
de handel konden belemmeren.' Voeten, "Antwerpens handel over Duinkerken tijdens het Twaalfjarig 
Bestand", p. 69. 
249 Lonchay, Corr. de la Cour d'Espagne, dl. 1, nr. 1388, 1488, 1527. 
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kanselier van Brabant, om de Verenigde Provincies op het punt van de soevereini-
teit tot inkeer te brengen, mislukte. Voor de Staten-Generaal was het al lang on-
denkbaar hun vrijheid op te geven en de 'natuyrlijcke Princen' weer te erkennen. Na 
de dood van aartshertog Albrecht in datzelfde jaar viel het Zuiden volledig terug 
onder de soevereiniteit van de koning van Spanje; de Infanta Isabella bleef er als 
landvoogdes. De nieuwe koning Filips IV (1605-1665) verbood daarna alle verdere 
onderhandelingen, maar in werkelijkheid zouden die nooit ophouden. De militaire 
en de economische strijd werden daarna aan beide zijden, zover de beschikbare 
middelen het toelieten, hervat. De Republiek verleende eindelijk octrooi aan een 
West-Indische Compagnie (WIC), die ook actief werd in de kaapvaart. De eerdere 
convooien en licenten werden hersteld en de Vlaamse Noordzeehavens weer zoveel 
mogelijk geblokkeerd. Spanje kon aanvankelijk zijn positie versterken, mede dank-
zij een nieuwe wereldwijde handelsboycot en blokkade tegen de Republiek. Het 
zette, met enig succes, in op de uitbouw van een Vlaamse oorlogsvloot die de handel 
en visserij van de Republiek moest bemoeilijken. Daarvoor zocht Spanje de steun 
van andere katholieke landen en van Duinkerkse kapers. Deze laatsten werden, 
ondanks alle pogingen van de Republiek hun haven in te nemen of te blokkeren, een 
decennialange ernstige plaag voor de Staatse vloot. In hetzelfde kader stelde de 
Zuidelijke regering in 1625 een rivierblokkade in, die het grensoverschrijdend ver-
voer op de Schelde, de Maas, de Rijn, de Lippe en de Eems stillegde.250 Vanaf 1626 
werkte ze ook aan een kanaalproject dat de Duitse Rijn via Venlo, Maastricht en 
Antwerpen met de zee bij Duinkerken moest verbinden. Daarmee wilde ze de op-
standige provincies hun profijtelijke handel met het achterland afnemen en tegelijk 
een geduchte verdedigingslinie scheppen (zie hoofdstuk 5). Spínola wist in 1625 
nog wel Breda te veroveren, maar Spanje kon de inspanningen financieel niet vol-
houden en moest uiteindelijk al deze projecten opgeven. 

Nog tijdens de felle confrontatie van 1626 vonden er in het kasteel van Middel-
burg-in-Vlaanderen onderhandelingen plaats over een uitruil van gevangenen, 
nadat een aantal belangrijke functionarissen uit het Spaanse Rijk in handen van de 
Republiek waren gevallen.251 Daarbij werd van Spaanse zijde op verzoek van Isa-
bella en met medeweten van Spínola eveneens over een mogelijke vrede gespro-
ken. Ook nadat de overeenkomst over de gevangenenruil was gesloten, bleven de 
onderhandelaars – in overleg met een Staten-commissie en met de nieuwe stad-
houder Frederik Hendrik (1584-1647) – vertrouwelijk contact onderhouden. Het 
ging daarbij vooral om Jan de Kesselaer ('heer van Marquette'), raadsheer van de 
koning, en Gerard van Berckel, burgemeester van Rotterdam. Isabella wilde nog 
tijdens haar leven vrede bereiken. Ze bood die via Kesselaer aan, in ruil voor een 
jaarlijkse betaling aan de koning uit domeininkomsten, de terbeschikkingstelling 
van een aantal Staatse schepen, meer vrijheid voor de uitoefening van de katholie-

                                                                    
250 Israel, de Republiek, p. 531-560. Lesaffer, Defensor Pacis Hispanicae, p. 25-32. 
251 Wagenaar, Vaderlandsche historie, dl. 11, p. 106-107. Aitzema, Historie of verhael van saken van staet 
en oorlogh, dl. 2, p. 907 en Verhael van de Nederlandsche Vreede handeling, 2e dr., dl. 1, p. 79. Cuvelier, 
"Les négociations diplomatiques de Roosendael", p. 73-74. Het ging hier om het grensplaatsje Middel-
burg-in-Vlaanderen, niet om de Zeeuwse hoofdstad. 
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ke godsdienst en ten slotte de volledige openstelling van de Schelde. Deze voor-
waarden werden door Van Berckel als onaanvaardbare inperking van de vrijheid 
van de Staat afgewezen. In de volgende jaren werd het overleg in het geheim 
voortgezet, schriftelijk of in persoon in Roosendaal.252 Begin 1628 toonde de Re-
publiek zich daarbij ten slotte toegeeflijker, toen een verbond van Spanje met de 
Duitse keizer en een inval van Duitse katholieke troepen dreigde. Ze zag af van de 
eis van uitdrukkelijke erkenning van haar soevereiniteit.253 

In maart van dat jaar kon Spínola in Madrid in een historische zitting van de Raad 
van State overleggen over de situatie in de Nederlanden. Hij was net als in 1608 
van mening dat Spanje ofwel ruime middelen moest inzetten voor een energiek 
offensief, ofwel zich moest schikken in een langdurig bestand. Voor dat laatste zag 
hij een goede kans, toen de Republiek zich wat inschikkelijker toonde. Hij advi-
seerde de koning daarom, Isabella een ruime volmacht te geven en aan te sturen 
op een bestand voor ongeveer 35 jaar. Hij meende dat de tijd alleen maar in het 
voordeel van de koning zou werken, vooral als de facties in de Republiek elkaar 
verder naar het leven zouden blijven staan. Zijn dringende raad werd niet door 
eerste minister Olivares (Gaspar de Guzman, graaf van Olivares, 1587-1645) en 
koning Filips IV gevolgd. Toen er weer voor een harde lijn op alle fronten werd 
gekozen, zonder dat er uitzicht was op voldoende geld, weigerde Spínola resoluut 
naar zijn post terug te keren. Na wat diplomatieke achterhoedegevechten werd hij 
in 1629 tijdelijk overgeplaatst naar Italië en stierf hij daar enkele jaren later.254 
Door het vertrek van de grote veldheer en organisator nam de wanorde en de on-
tevredenheid in de Zuidelijke Nederlanden toe. In de zomer van 1628 moest Kesse-
laer zijn onderhandelingen in Roosendaal met halfslachtige nieuwe instructies 
hervatten.255 Er waren drie wezenlijke kwesties. Alleen over de soevereiniteit kon 
men tot een vergelijk komen: die zou geheel buiten beschouwing blijven. In de 
kwesties van de katholieke eredienst en het verbodemen op de Schelde wilden de 
Staten-Generaal en Frederik Hendrik aanvankelijk niets toegeven; ze zouden in de 
praktijk geen echt probleem stellen. Ten slotte boden de Staten een opening: wan-
neer Spanje zijn eis betreffende de eredienst zou laten vallen, zou de Republiek 
zich inschikkelijker tonen inzake de Schelde.256 Net als in 1608 liet de Spaanse 
koning de zeldzame kans op een goed resultaat voorbijgaan. Op advies van Oliva-
res, en tegen dat van Isabella en Spínola, stelde hij verdere onderhandelingen uit, 
in afwachting van hulp van de Duitse keizer.257 

                                                                    
252 Aitzema, Historie of verhael van saken van staet en oorlogh, dl. 2, p. 908-910 en Verhael van de Neder-
landsche Vreede handeling, 2e dr., dl. 1, p. 79-84. Cuvelier, "Les négociations diplomatiques de Roosen-
dael", p. 73-80. Het verloop van de onderhandelingen is goed te volgen in Lonchay, Corr. de la Cour 
d’Espagne en in de verslagen van de Staten-Generaal 1626-1630, die digitaal beschikbaar zijn 
(www.inghist.nl). 
253 Kesselaer aan Spínola, 27 maart 1628, Corr. de la Cour d’Espagne, dl. 2, nr. 1192. 
254 Rodríguez Villa, Ambrosio Spínola, p. 446-467. Lefèvre, Spinola et la Belgique, p. 82-103. 
255 Cuvelier, "Les négociations diplomatiques de Roosendael". Poelhekke, De vrede van Munster, p. 21-
37. Israel, The Dutch Republic and the Hispanic world, p. 225-238. 
256 Isabella aan Filips IV, 13 aug. 1628, Lonchay, Corr. de la Cour d’Espagne, dl. 2, nr. 1265. 
257 Cuvelier, "Les négociations diplomatiques de Roosendael", p. 78-79. 



ONDERHANDELINGEN OVER HET SCHELDEREGIME TIJDENS DE TACHTIGJARIGE OORLOG 

371 

De interventie van de keizer bleek voorlopig van weinig betekenis. Spanje kon ook 
minder uitrichten omdat het vanaf 1628 verwikkeld was in een conflict met Frank-
rijk over de opvolging in Mantua in Italië.258 De Republiek had het geluk aan haar 
kant toen admiraal Piet Hein in september 1628 bij Cuba de Spaanse zilvervloot 
veroverde. Aan het noordelijke front had opperbevelhebber Frederik Hendrik al 
eerder de Spaanse omsingeling doorbroken en enkele sterke plaatsen heroverd. 
Dat had onmiddellijk zijn weerslag op de onderhandelingen in Roosendaal. De 
onderhandelaars van de Staten voelden zich sterker en wilden niet meer weten 
van de toegevingen waartoe ze eerder bereid waren geweest. Ze konden zich enkel 
nog vinden in een hernieuwing van het bestand van 1609. Koning Filips, in grote 
geldnood en internationaal in een isolement geraakt, moest vrezen voor verder 
terrein- en gezichtsverlies. Met een snelle beslissing had hij wellicht nog veel van 
zijn zaak kunnen redden. Hij gaf echter pas bij volmacht van 12 januari 1629 
schoorvoetend de vrije hand aan Isabella om opnieuw een langdurig bestand te 
sluiten. Deze liet via Kesselaer aan Van Berckel weten dat ze afzag van bijna al haar 
oorspronkelijke eisen en instemde met een bestand als dat van 1609. De Republiek 
zou daarbij dan wel de Schelde moeten 'openen', 'om met dat point de reputatie 
van den Koningh te salveren'. Burgemeester Van Berckel wees dat laatste toen 
echter als onrealistisch af. Kesselaer, onder hevig protest, paste zijn voorstel daar-
op zodanig aan dat het naast de hernieuwing van het vorige bestand voor 34 jaar 
alleen 'eenigh naerder communicatie roerende de openinge van de Schelde' in-
hield. Als dit nader overleg niet tot een akkoord zou leiden, zou het bestand daar-
mee niet verbroken worden. 

De omstandigheden voor een overeenkomst verslechterden snel. Dank zij het 
Spaanse zilver kon Frederik Hendrik in mei 1629 een kostbaar beleg slaan voor het 
eerder onneembaar geachte 's-Hertogenbosch. De Spaans-Duitse inval op de Velu-
we die daarop volgde, richtte veel schade aan maar kon de zaken niet keren. Nadat 
Kesselaer zijn voorstel voor een bestand uiteindelijk schriftelijk en met de nodige 
machtigingen had ingediend, beraadslaagden een deputatie van de Staten-Generaal 
en de prins er te velde in Zaltbommel over. Wederzijds eiste men eerst nog terug-
trekking van de troepen. Toen Isabella ook hierin toegaf en ondertekening in okto-
ber voorstelde, stond de regering van de Republiek voor een moeilijke keuze. Span-
je zou zelfs bereid zijn enkele steden, er werd gesproken van Antwerpen en Breda, 
in onderpand te geven.259 De prins was, net als Spínola van zijn kant, voorstander 
van een bestand wanneer zijn regering niet voluit voor de aanval wilde kiezen. Een 
defensieve oorlog kostte alleen geld. Frankrijk beloofde daarop een miljoen pond 
per jaar, als de strijd tegen Spanje zou worden voortgezet. De Staten-Generaal vroe-
gen de provincies daarop om hun mening. De Republiek stond er steeds beter voor, 

                                                                    
258 Frankrijk voerde sinds het aantreden van eerste minister kardinaal-hertog Richelieu (1585-1642) 
een confronterende politiek tegen Spanje. Doel was de Spaanse omsingeling te doorbreken en de laten-
te dreiging vanuit dat Rijk af te wenden. Dit gebeurde eerst vooral door voorzichtige infiltratie in grens-
gebieden en steun aan de vijanden van Spanje. Lesaffer, "Defensive warfare, prevention and hegemony: 
The justifications of the Franco-Spanish war of 1635", p. 101-105 
259 Poelhekke, Capita selecta Veneto-Belgica, 1629-1631, p. 33. 
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terwijl in de Spaanse Nederlanden de verwarring en ontevredenheid toenamen. 's-
Hertogenbosch was intussen al in handen van de prins gevallen. De tegenstand bij 
de handelscompagniën en de noordelijkste provincies werd te groot om nog aan 
een bestand op de oude voorwaarden te kunnen denken. In plaats daarvan ver-
sterkte de Republiek op 17 juni 1630 in Den Haag haar bondgenootschap met 
Frankrijk. Daarbij kwamen ze overeen, de eerste zeven jaar geen bestand of verdrag 
met de vijand te zullen sluiten zonder instemming van de ander.260 

4.20 De kansen van 1632 

Terwijl Frederik Hendrik zich begin 1632 opmaakte voor een grote militaire actie, 
legden belangrijke dissidenten uit het Zuiden geheime contacten met de Republiek 
en met Frankrijk.261 In hun oorspronkelijke opzet wilden de samenzweerders het 
Spaans bestuur afzetten en hun land bij benadering verdelen langs de taalgrens. 
Het Franstalige deel, beheerst door de conservatieve adel, zou zich bij Frankrijk 
willen aansluiten. Het meer burgerlijke Nederlandstalige deel, waar van oudsher 
de steden de belangrijkste rol speelden, zou zich met behoud van zijn privileges en 
katholiek karakter willen verenigen met de Republiek van het Noorden. Door bin-
nenlandse onlusten in Frankrijk kwam er van de beoogde Franse inmenging niets 
terecht, zodat een belangrijk deel van de bodem van het plan wegviel. Bij de onte-
vredenen in het Zuiden ontbrak daarna een duidelijk doel. Sommigen dachten nog 
aan hereniging met het Noorden, anderen aan een zelfstandige republiek van de 
katholieke gewesten. Graaf Hendrik van den Bergh (1573-1638), gouverneur van 
Opper-Gelre, maar ontslagen als opperbevelhebber in de Spaanse Nederlanden, 
bood de prins zijn diensten aan. Deze zag daarom af van zijn aanvankelijke plan om 
direct met een grote overmacht Antwerpen te belegeren. Hij besloot eerst de Gel-
derse steden aan de Maas in te nemen. Toen het leger op 22 mei uittrok, ver-
spreidden de Haagse Staten-Generaal een verklaring waarin ze de Zuidelijke pro-
vincies opriepen zich te onttrekken aan het 'beswaerlijck ende ondraechlijck jock 
der Spaengiaerden' en zich vrijwillig bij de Verenigde Provincies te voegen. Ze 
boden daarbij hun hulp aan en beloofden de oude vrijheden en rechten, alsook de 
publieke uitoefening van de katholieke godsdienst te zullen handhaven. De geza-
menlijke Nederlanden zouden daardoor in hun oude bloei en welvaart kunnen 
worden teruggevoerd.262 Het Staatse leger kon in een snelle veldtocht een groot 
deel van de Maasvallei innemen, van Venlo tot de vesting Limburg. Ten slotte, met 
meer moeite, veroverde ze op 22 augustus ook Maastricht. Door gebrek aan eens-
gezindheid en uiteindelijke durf aan Staatse zijde, en aarzelingen en bezorgdheid 
in het Zuiden, stokten daarna zowel de opmars als de aanzet van de opstand. Bij 

                                                                    
260 Tekst in Aitzema, Verhael van de Nederlandsche Vreede handeling, 2e dr., dl. 1, p. 105-110. 
261 Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam, 2e dr., dl. 1, p. 411-413. Bindoff, The Scheldt question, p. 
100-101. Israel, De Republiek, p. 571. 
262 De verklaring werd in soortgelijke bewoordingen nog eens herhaald op 11 sept. 1632 en 11 aug. 
1633. Cau, Groot Placaet-boeck, dl. 2, p. 13-18. Pamflet Knuttel nr. 4206. 
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wederzijdse diplomatieke verkenningen maakten de prins en vertegenwoordigers 
van de Staten-Generaal wel duidelijk dat ze enkel met de Zuidelijke Staten wilden 
onderhandelen, en dus niet met vertegenwoordigers van de Infanta of de koning. 
Onder druk van de omstandigheden en van de (Zuidelijke) Staten-Generaal in 
Brussel, die tweeëndertig jaar niet meer bijeen geweest waren, stemde de land-
voogdes met deze contacten in. 

In september 1632, op het zwakste moment van het Spaans gezag, kwam het in 
Maastricht tot besprekingen tussen vertegenwoordigers van de Zuidelijke en de 
Noordelijke Staten-Generaal.263 Geen van beide had nog een duidelijk mandaat, 
maar Frederik Hendrik, optimistisch over zijn kansen, stelde een ontwerpakkoord 
van negen punten voor.264 Het was ingegeven door de Pacificatie van Gent en hield 
in dat de beide Staten-Generaal een verbond zouden aangaan en daarbij het be-
stand van 1609 zouden hernieuwen: 

(1)  Dat by de handelinge aen te stellen tusschen de Heeren Staten Generael van alle de Neder-
landtsche Provincien van d'eene ende d’andere zyde, sal werden vernieuwt het Tractaet van de Tre-
fues gemaekt met den Koning van Spaignen in 't jaer 1609, soo als het leydt, in alle syne poincten 
ende articulen, voor soodanigen tydt van jaeren als men sal konnen accorderen. 
(3)  Dat tusschen de Heeren Staten van de voorseyde respective Provintien, sal opgeregt worden 
een Alliantie ende Verbondt, waer by sy haer sullen gesamentlyck, over ende weder obligeren, het 
gemaekte Tractaet van Trefues, in alle ende yegelycke syne poincten te guarandeeren, ende mainc-
tineren, tegens een yegelyc die 't selve soude willen verbreeken, of in eenige wyse tegen gaen. 
(4)  Dat de selve Heeren Staten by de voorseyde Alliantie, haer onder elkanderen sullen verbinden 
reciproquelyck, tot conservatie van hare vryheden, geregtigheden, ende de gemeyne ruste, tegens 
alle ende een yegelyk, niemandt uytgesondert, offensive ende defensive, die de Nederlandtsche 
Provincien, of eenige der selver aentasten, bevechten of beschadigen sal.265 

Verder dienden alle Spaanse soldaten uit de Zuidelijke Nederlanden te vertrekken 
en moest het leger daar onder bevel van de Staten-Generaal in Brussel worden 
geplaatst. Een paar nader te bepalen grenssteden moesten, voor de betere beveili-
ging van haar grenzen, aan de Republiek worden overgeleverd. De Vlaamse kust-
steden ten slotte, zouden voor de afweer tegen invasies gezamenlijke garnizoenen 
van Noord en Zuid moeten krijgen. Uit het feit dat het ontwerp voorzag in de her-
nieuwing van het bestand mag niet worden afgeleid, zoals veel latere schrijvers 
deden, dat dan ook zonder meer de verbodeming op de Schelde gehandhaafd zou 
blijven. Deze was immers in het bestandsverdrag van 1609 noch opgenomen, noch 
uitgesloten, hing van de krachtsverhoudingen af en was onderhandelbaar geweest. 
Een vergrote en vernieuwde 'Unie van Utrecht' (of van Maastricht), met belangrij-

                                                                    
263 De notulen en stukken van de onderhandelingen van 1632-1633 zijn bewaard gebleven in de natio-
nale archieven in Den Haag en Brussel. Ze zijn ook verzameld of bewerkt door Aitzema, Verhael van de 
Nederlandsche vreede handeling, en Gachard, Actes des Etats Généraux de 1632. Een goed overzicht 
gaven De Boer, Die Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und den Niederlanden in den Jahren 1632 
und 1633, en Delplanche, Un légiste anversois au service d'Espagne: Pierre Roose (1586-1673), hfdst. 2. 
Ook besproken in Poelhekke, De vrede van Munster, p. 38-39, en Israel, The Dutch Republic and the 
Hispanic world, p. 238-249. 
264 Frederik Hendrik, Mémoire de Frédéric Henri de Nassau, Prince d'Orange, depuis 1621 jusqu'en 1646, 
p. 156-157. De Boer, Die Friedensunterhandlungen, p. 46-47. 
265 Bijlage bij 'Deductie' in De Witt, Resolutien van consideratie, … van Hollandt ende West-Vriesland, 2e 
dr., p. 197-198. Pamflet Knuttel nr. 4259. 
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ke gewesten als Brabant en Vlaanderen, zou zonder machtsevenwichten ook niet 
hebben kunnen overleven.266 De gedelegeerden van het Zuiden in Maastricht, net 
als de Staatsen zonder deugdelijk mandaat, konden en wilden zich echter over de 
meeste van de negen punten niet uitspreken. Wel was duidelijk dat de volledige 
uitsluiting van Spanje erg moeilijk lag. Er werd daarom afgesproken aan beide 
zijden ruggespraak te houden en 8 oktober terug te keren. Tot ergernis van velen, 
en opluchting van anderen, kwam van een snelle voortzetting van de onderhande-
lingen in Maastricht niets terecht. 

De meeste Staatse gedelegeerden keerden terug naar Den Haag, waar ze op 4 ok-
tober de negen punten aan de Staten-Generaal voorlegden. Toen deze ze om advies 
naar de zeven provincies stuurden, ontbrandde er een richtingenstrijd. De hard-
liners van Zeeland, Groningen en Friesland wilden geen enkele vorm van gezag van 
de Spaanse koning en de Infanta in de Zuidelijke Nederlanden meer erkennen. Er 
zou met die gewesten dus enkel als vrije Staten kunnen worden onderhandeld, en 
ook alleen over een eeuwige vrede. Vooral Holland vreesde dat die inzet onhaal-
baar was en dat het door die opstelling uitgesloten zou blijven van alle handel met 
het Spaanse Rijk. Dit gewest, Utrecht, Gelderland en Overijssel stemden erin over-
een dat men zowel over vrede als over een bestand zou moeten kunnen spreken. 
Ook vonden ze dat het desnoods mogelijk moest zijn, met de Zuidelijken als onder-
danen van de Spaanse koning te onderhandelen. Het kostte daarom veel tijd om 
intern op één noemer te komen. De Staten-Generaal van Brussel stuurden wel 
tijdig in oktober een grote delegatie terug naar Maastricht. Deze had echter enkel 
instructie een welwillende houding aan te nemen tegenover vrede of een bestand, 
maar mocht zich over afzonderlijke punten niet uitspreken. Elk besluit zou vooraf 
in Brussel moeten worden goedgekeurd.267 Bij afwezigheid van een volledige 
Staatse delegatie brachten de afgevaardigden van het Zuiden in Maastricht hun tijd 
in ledigheid door. Daarbij werden de weersomstandigheden slechter en braken er 
de pest en andere ziektes uit.268 Het leger en de gedelegeerden konden daar niet 
langer blijven; enkelen waren al naar Luik gevlucht. In november werd daarom 
besloten de besprekingen naar 's-Hertogenbosch, bij nader inzien naar het geriefe-
lijkere Den Haag te verleggen. Het getij voor hereniging, in een of andere vorm, of 
onafhankelijkheid voor het Zuiden, verliep. Frankrijk, Zweden, de West-Indische 
Compagnie en onverzoenlijke predikanten kregen gelegenheid het verzet tegen de 
toenadering op touw te zetten. Ze redden daarmee gewild of ongewild de Spaanse 
macht in de Nederlanden.269 

                                                                    
266 Hiervoor spreekt ook de discussie die in november binnen de Staten-Generaal van Den Haag over dit 
onderwerp werd gevoerd. Zie vervolg. 
267 Tekst instructie in Gachard, Actes des Etats Généraux de 1632, dl. 1, p. 180-182. 
268 Een Statenlid uit Friesland was al eerder bezweken. De Boer, Die Friedensunterhandlungen, p. 51 en 57. 
269 De Boer, Die Friedensunterhandlungen, p. 59. 
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4.21 De opstelling van Holland en Zeeland 

In de discussie over de vredes- of bestandsvoorwaarden die in de Republiek 
plaatsvond, was de opstelling van Holland meestal doorslaggevend. De Staten van 
Holland vergaderden erover vanaf 13 oktober 1632. Anders dan men gewoonlijk 
denkt, speelde het Schelderegime hierbij nauwelijks een rol. Alleen Haarlem, dat 
een zeer harde houding innam en maar weinig steun kreeg, noemde het 'gesloten' 
houden van de Schelde als een van zijn elf eisen. De edelen en onder andere Am-
sterdam en Rotterdam stonden een verzoenende houding voor. Ze wilden uitgaan 
van het bestandsverdrag van 1609 en dit aanpassen aan de veranderde omstan-
digheden. Daarbij wilden ze niet meer bedingen dan wat 'de billickheyt ende ree-
delijckheyt sal mogen vereyssen, op hoope dat daerdeur de vreede te aengenaemer 
ende bestandiger sal zijn, als weesende geen stercker bandt om partijen te saemen 
te houden als de reedelijckheyt ende billickheyt zelffve'. Amsterdam en Rotterdam 
hechtten veel belang aan godsdienstvrijheid in het Zuiden en vooral aan vrijheid 
van handelen voor de Oost- en West-Indische Compagnie. Ze vreesden dat 'ongelij-
ke' voorwaarden tot een Spaanse weigering zouden leiden en daarmee zouden 
dwingen tot voortzetting van een oorlog die financieel niet meer vol te houden 
was. Dergelijke punten, door sommige steden voorgesteld, kon men misschien wel 
aanbevelen maar de delegatie zou er niet aan gebonden moeten worden. Het be-
sluit dat de Staten van Holland ten slotte op 15 oktober over de instructie namen, 
bevatte veertien punten, maar geen over de Schelde.270 De veronderstelling, door 
velen geuit, dat Holland (en vooral Amsterdam en Rotterdam) de drijvende kracht 
achter de eis tot blijvende 'sluiting' van de Schelde zou zijn geweest, wordt niet 
gestaafd door de originele bronnen. Als die steden het werkelijk nodig hadden 
gevonden dat de Schelde 'gesloten' bleef, uit vrees voor neergang van hun handel, 
dan hadden ze meteen ervoor gepleit het in de instructie op te nemen. Dat alleen 
gaf immers op dat moment zekerheid dat het op de agenda van de onderhandelin-
gen zou komen. 

Voor Zeeland lagen de zaken anders. In de kleine dunbevolkte grensprovincie gin-
gen handel, visserij, industrie en landbouw alleen maar achteruit.271 Met enige af-
gunst zagen de Zeeuwen de bloei van Holland, dat de Rijnmonding 'gesloten' hield 
en vrijwel een monopolie had op de Rijnvaart tussen de zee en Keulen. De handels- 
en vervoersactiviteit die Zeeland gebleven was, wilde het in elk geval behouden. 
Zeeuwse Statenleden legden daarom begin november vertrouwelijk contact met de 
raadpensionaris van Holland. Ze vroegen hun 'oudste en getrouwste bondgenoten' 
steun, om te bereiken dat de Schelde 'gesloten' zou blijven. Holland stond toen on-
der grote druk omdat het blok van Zeeland, Groningen en Friesland de onderhande-
                                                                    
270 Stellingwerff, Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640, dl. 5, 13-
15 okt. 1632, p. 560-571. Aitzema vermeldde deze informatie niet. Daardoor ontstond mogelijk de 
overdreven voorstelling van Hollands vrees voor een opleving van Antwerpen, zoals bij Bindoff, The 
Scheldt question, p. 102-103. 
271 Zie bijv. het verslag van de Staten-Generaal van 19 mei 1627, met als bijlage een gedocumenteerd 
verzoek van de Staten van Zeeland, hun bijdrage in de gezamenlijke middelen te verlagen (digitaal 
archief in www.inghist.nl). 
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lingen ernstig kon bemoeilijken en zelfs onmogelijk maken. Het liet blijken, te willen 
overwegen met de Zeeuwse eis mee te gaan wanneer Zeeland zich op de principiële 
punten inschikkelijker zou tonen. Dat gold met name de keuze voor een bestand als 
vrede niet mogelijk was en de optie voor de Zuidelijken, als ze dat zelf wilden, de 
koning trouw te blijven.272 Op 11 november 1632 stuurden de Staten van Zeeland 
aan de Staten-Generaal een brief met hun commentaar op de negen artikelen. Daar-
in eisten ze nog steeds een harde aanpak van Spanje. In de Nederlanden zouden de 
provincies van deze en gene zijde vrede moeten sluiten en elkaars privileges garan-
deren. Dat hield in dat het gezag van de Republiek over de Rijn, de Maas én de 
Schelde gehandhaafd diende te worden. In het bijzonder moesten de Schelde en de 
zeegaten die daarop uitkwamen 'gesloten' blijven zoals tijdens het vorige bestand. 
Men zou daar 'volgens het bestaande privilege' dienen te verbodemen. Om het uit-
wijken van de handel te voorkomen, zouden in de Vlaamse kusthavens dezelfde 
belastingen moeten worden geheven als op de Schelde. Daarvoor, en voor de bevei-
liging tegen invasies, zouden in die havensteden ook Staatse soldaten en douane-
ambtenaren moeten worden gestationeerd.273 Net als in 1609 bereikte Zeeland met 
die harde opstelling zijn doel. In de volgende dagen kwamen Holland en Zeeland 
achter de schermen een uitruil overeen, waarbij enerzijds Zeeland op institutio-
neel vlak inbond en anderzijds Holland hulp beloofde bij de Schelderegeling. Hol-
land wilde dat echter niet al te opzichtig doen, om andere provincies niet op het 
idee van soortgelijke deals te brengen. Het vond het ook niet goed er meteen al een 
gezamenlijk breekpunt van te maken.274 De weerstand van Groningen en Friesland 
kon daarna gemakkelijker gebroken worden. Nergens blijkt uit de stukken dat 
Holland veel interesse voor de Schelderegeling had. De Zeeuwen bleven ook klagen 
dat Holland hen niet overtuigend steunde. Hollands prioriteit was de eigen over-
zeese handel te waarborgen, met name die op Indië en Spanje, en niet om die van 
Antwerpen te belasten. Daarvoor was hun zelfvertrouwen al te groot. Ze zagen de 
Schelderegeling eerder als een bruikbaar ruilmiddel in het geheel van de onder-
handelingen met Brussel en Madrid. 

Op 7 december 1632 werden daarna in Den Haag de besprekingen tussen Noord 
en Zuid feestelijk hervat.275 De Zuidelijke afgevaardigden, onder leiding van de 
hertog van Aarschot (1587-1640) en Jacob Boonen (1573-1655), aartsbisschop 
                                                                    
272 Stellingwerff, Notulen Staten van Holland 1620-1640, dl. 5, 8-11 nov. 1632, p. 599-601. 
273 'Dat mede het gesag op de rivieren den Rhyn, Maze ende Schelde, aen desen Staet sal blyven, omme 
de commercien daer over in seckerheydt gedreven te worden, ende specialyck dat de Schelde, canalen 
van ’t Zas, het Swyn, ende andere zeegaten daer op responderende, sullen blyven gesloten, sulcks dat 
alle inkomende schepen, volgens ’t privilege daer van zynde, sullen gehouden zijn in Zeelandt last te 
breeken, ende verbodemen, ende dat daer en boven specialyk sal werden gestipuleert, dat alderhande 
goederen … die de geheele kuste van Vlaenderen, ende de havenen die jegenwoordig aldaer zyn … uyt 
of in sullen komen, met soo hooge convoyen, tollen, impositien ende andere lasten sullen worden 
beswaert, als de goederen … die de Schelde, ende de boven-genoemde canalen ende zeegaten op ende af 
sullen gaen …' Bijlage bij 'Deductie' in De Witt, Resolutien van consideratie, … van Hollandt ende West-
Vriesland, 2e dr., p. 199-200. 
274 '… dat men gesolveert is omme haer de handt te bieden op ’t commartie [= commercie] … vertrou-
wende ende versoeckende dat se haer op de 2 andere poincten sullen voegen met Hollant.' Stelling-
werff, Notulen Staten van Holland 1620-1640, dl. 5, 12-15 nov. 1632, p. 605-611. 
275 De Zuidelijke delegatie telde 10 leden, de Noordelijke niet minder dan 16. 
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van Mechelen, verklaarden het meest te zien in een heronderhandeling van het 
bestand van 1609, als aanloop naar een definitieve vrede. Noch de verklaringen 
van de Staten-Generaal van Den Haag van 22 mei en 11 september, noch de negen 
artikelen van Maastricht, zouden officieel in Brussel bekend en besproken zijn. De 
negen artikelen wezen ze overigens af, omdat die de Spaanse koning van elke wer-
kelijke macht in hun landen zouden beroven.276 Als de Verenigde Provincies verder 
wilden gaan dan een simpel bestand, dan diende de koning betrokken te worden of 
daarvoor mandaat te geven. Om helderheid te scheppen werd toen afgesproken 
dat beide zijden hun voorstellen op schrift zouden stellen. De Haagse heren, geleid 
door Adriaan Pauw (1585-1653), raadpensionaris van Holland, overhandigden op 
Eerste Kerstdag 1632 een nieuw document met twintig artikelen. Het was duidelijk 
geïnspireerd op de vorige negen punten, maar concreter en bijna letterlijk aange-
past aan enkele Zeeuwse wensen. De belangrijkste ontwerp-artikelen in verband 
met de Schelde waren: 

(3) Dat aen den Staet der Vereenighde Provintien onwederspreeckelijck sal zijn ende blijven alle 
souverainiteyt, hoocheyt ende dispositie … over alle de dorpen ende het heele platte landt, be-
hoorende aen de steden, castelen, vlecken ende heerlickheden …, alsmede over de rivieren ende 
stroomen welcke aen ende onder de gehoorsaemheyt van desen Staet sijn ghereduceert, ende by 
desen Tractaet aen deselve Staet vorder sullen ghelaten worden. 
(5) Dat de rivieren de Schelde, item canalen van 't Sas, 't Zwijn ende andere zeegaten daer op res-
ponderende [= uitlopend] in sulcker voeghen ende niet anders bevaren, ende gefrequenteert sullen 
mogen worden als die geduerende den tijt van het voorgaende twaelf jarige bestant sijn gebruyckt 
geweest. 
(6) Met sulcken verstande ende expres bespreck, dat de schepen ende goederen komende in ende 
uyt de havenen van Vlaenderen met soodanighe convoy-gelden, imposten, tollen, ende andere las-
ten ende niet minder aldaer sullen worden beswaert, als de goederen de Schelde ende de voorseyde 
canalen op ende af gaende, ende dat op de executie van dien suffisante ordre sal werden gestelt.277 

Opvallend is dat artikel 3 voor het eerst nadrukkelijk de Staatse soevereiniteit be-
paalde over de rivieren en stromen die de Republiek beheerste, waaronder de be-
nedenloop van de Schelde. Andere artikelen hielden de overdracht in van Breda en 
Gelder en gemeenschappelijk bestuur over de belangrijkste Vlaamse kuststeden. 
Ten slotte vroeg de Staatse delegatie dat in het Zuiden de uitoefening van de gere-
formeerde godsdienst zou worden toegestaan, ten minste in de mate zoals die in het 
Noorden voor de katholieken gold. De Zuidelijken antwoordden op Tweede Kerst-
dag beleefd verzoenend maar ontwijkend. Ze konden en wilden niet voor de Spaan-
se koning spreken in zaken die buiten hun macht lagen en waarvoor ze geen man-
daat hadden. Ze stuurden daarom een afvaardiging naar Brussel voor nader overleg. 

                                                                    
276 In het Noorden werd vermoed dat de Zuidelijken 'ruggelden' (terugkrabbelden) omdat Spanje nu 
wat sterker stond. De Zweedse koning, leider van de protestanten in Duitsland, was in november 1632 
in de slag bij Lützen gesneuveld. 
277 Aitzema, Verhael van de Nederlandsche vreede handeling, 2e dr., dl. 1, p. 137-140. 
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4.22 De opstelling van Brussel en Madrid 

Isabella werd door de Staten-Generaal van Brussel voortdurend betrokken en ge-
raadpleegd, maar toch probeerde ze enkele malen haar eigen vertrouwelingen, als 
Peter Paul Rubens en Jan van de Wouwer, aan de delegatie toe te voegen. De trotse 
hertog van Aarschot, leider van de Zuidelijke adel, wist dat voorlopig te voorko-
men.278 Vanaf begin 1633 kregen de ontketende Brusselse Staten te maken met de 
nieuw benoemde, streng koningsgetrouwe hoofd-voorzitter van de Geheime Raad, 
Pieter Roose (1586-1673). Deze zou een sterk stempel drukken op de instructies 
die vanaf dat moment gegeven werden, en daarbij herhaaldelijk botsen met Aar-
schot.279 De oude Infanta deed toen, net als haar man in 1621, een laatste poging 
rust in de Nederlanden te brengen. Ze machtigde de Staten-Generaal in januari 
1633 formeel namens haar en de koning met de Verenigde Provincies over vrede of 
een bestand te onderhandelen. De instructie inzake de twintig artikelen die ze 
daarbij aan de delegatie gaf, toonde aan dat ze daarin verder dan ooit tevoren wilde 
gaan. Met het artikel 3 over de soevereiniteit kon ze in zijn algemeenheid instem-
men. Inzake de scheepvaart op de Schelde, genoemd in artikel 5, vroeg ze met 
kracht en overtuiging te pleiten voor vrije doorgang; in het uiterste geval hoefde 
men er echter geen breekpunt van te maken.280 Wat betreft artikel 6, over de doua-
nerechten in de Vlaamse kusthavens, gaf ze aan bereid te zijn tot een compromis 
waarbij de heffingen op de Schelde aan beide zijden zouden worden afgeschaft of 
verlaagd. Het terugtrekken van Spaanse militairen zou echter te ver buiten de 
macht van de regering in Brussel liggen, terwijl het opgeven van eigen of bezette 
steden onbespreekbaar was, tenzij daar voldoende compensatie tegenover stond. 
Het pas in 1625 ingenomen Breda zou de koning wel willen afstaan als de West-
Indische Compagnie daarvoor de kolonie van Pernambuco in Brazilië, die ze in 1630 
had veroverd, wilde ruilen. Ze zou daarbij dan nog 300.000 escudos toe krijgen. 
Isabella eiste van de Zuidelijke delegatie dat deze haar precies op de hoogte zou 
houden en niets zou toegeven of besluiten zonder haar uitdrukkelijke toestemming. 
De delegatie legde zich daarbij neer en maakte haar eigen belangen weer onderge-
schikt aan die van de Spaanse kroon. Die keuze was verscheurend, omdat de Zuid-
Nederlanders hunkerden naar vrede. Erycius Puteanus, de veelgeprezen humanist, 
liet vanuit Leuven nogmaals van zich horen. Op verzoek van Van de Wouwer liet hij 
zijn licht schijnen over de onderhandelingen en maakte in een breedsprakig alfabet 
van 23 punten de balans van de situatie op. Zijn vergelijking van de koning met 

                                                                    
278 Huet, De brieven van Rubens, nr. 140-142. 
279 Delplanche, Un légiste anversois au service de l'Espagne: Pierre Roose, p. 39-45. De Boer, Die Frieden-
sunterhandlungen, p. 71. 
280 '… et, quant à la closture de l’Escaut …, au lieu d’y condescendre, se serviront de toutes voyes 
d’induction et autres convenables à en procurer l’ouverture et la libre navigation, sans néantmoins 
venir à rupture pour cest article seullement, advenant que ceulx de l’autre costé n’y veuillent entendre.' 
[… en wat de sluiting van de Schelde … betreft, dienen ze, in plaats van daarmee in te stemmen, zich te 
bedienen van alle redelijke argumenten en andere overtuigingsmiddelen, om de opening en de vrije 
vaart te bereiken, zonder het nochtans voor dit ene artikel op een breuk te laten aankomen, als de 
andere partij er niet van zou willen weten.] Gachard, Actes des Etats Généraux de 1632, dl. 1, p. 201. 
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Pyrrhus en zijn conclusie dat vrede raadzaam was, werd echter door Filips niet 
gesmaakt. Hij viel in ongenade en kon ternauwernood zijn positie redden.281 

In de volgende onderhandelingen weerde de delegatie uit Brussel zich duchtig. Ze 
nam geen genoegen met de toezegging van vrije toegang tot de binnenwateren van 
de Republiek en toelating van de zeehandel, maar eiste met de bekende argumen-
ten ook vrije doorvaart op de zeeroute. De voorgestelde regeling zou volgens haar 
ook aanleiding kunnen geven tot tegenmaatregelen in het Spaanse Rijk, om de 
handel van de Republiek te treffen. Omdat de onderhandelingen aansleepten her-
formuleerde de Staatse delegatie op 1 april 1633 haar voorstel, nu in achttien arti-
kelen.282 Voor de Schelderegeling maakte dat overigens geen verschil. Ze gaf de 
andere delegatie veertien dagen respijt en zegde aan dat het leger van Frederik 
Hendrik diezelfde maand weer te velde zou worden gebracht. De heren uit Brussel 
hadden meer tijd nodig en legden hun problemen pas begin mei aan de Infanta 
voor. Inzake de Scheldehandel stelden ze haar voor daarin toe te geven en in te 
stemmen met het lastbreken op de Schelde zoals dat bij het vorige bestand was 
gepraktiseerd. Voor wat betreft de 'gelijkschakeling' van de Vlaamse kusthavens, 
wilden ze de Haagse Staten beloven dat aan Spaanse zijde alle oorlogsheffingen op 
de Schelde zouden worden afgeschaft. Dit onder voorwaarde dat men aan Staatse 
zijde hetzelfde zou doen, of ze drastisch zou verlagen. In haar instructie van 11 mei 
1633 gaf Isabella inderdaad toestemming deze beide toegevingen te doen.283 De 
gewenste schriftelijke mandaten van de koning, alles in de goede vorm, lieten ech-
ter langer op zich wachten. Toen daarop toch de onderhandelingen werden hervat, 
deed de delegatie van het Zuiden vooralsnog alleen haar aanbod voor het afschaf-
fen van de heffingen op de Schelde. Over het verbodemen en de Vlaamse havens 
was ze onduidelijk, om het later nog te kunnen uitspelen en misschien in de hoop 
dat dit aan haar voorbij kon gaan. 

Inmiddels veroverde Frederik Hendrik Rijnberk (Rheinberg) en namen de Span-
jaarden Stevensweert in.284 Er waren ook geruchten dat een grote Spaanse leger-
macht vanuit Italië in aantocht was en dat een nieuwe Spaanse oorlogsvloot werd 
opgetuigd. Wie vrede of een bestand wilde, moest haast maken. In juli waren er 
nog een zestal strijdpunten over, waaronder de Schelderegeling. Belangrijker wa-
ren echter de gebrekkige volmacht van de delegatie uit Brussel, de Spaanse eis tot 
overdracht van Pernambuco en enkele kwesties van grensscheiding, vooral rond 
                                                                    
281 '[Pyrrhus oordeelde] … dat het geraden is, de vreyheyt toe te laten aen diegene, dewelcke de For-
tuyne vanden Oorloge heeft gespaert. Houdt het dan voor eene Gave, ende ick geve die, door dien het 
die groote Goden also willen.' Puteanus, Des Oorlogs ende Vredes Waeg-Schale, punt 1 (pamflet Knuttel 
nr. 4304). 
282 Aitzema, Verhael van de Nederlandsche Vreede handeling, 2e dr., dl. 1, p. 158-161. 
283 'Lesdicts commis pourront consentir à la rupture de charge, selon qu'a esté observé durant la trève 
précédente. Ilz pourront aussi consentir … que de la part de Sa Majesté cesseront, sur la rivière de 
l'Escaut …, les licentes et tous autres droicts et charges …' [De commissarissen kunnen toestemmen in 
het lastbreken zoals gepraktiseerd bij het vorige bestand. Ze kunnen ook ermee instemmen … dat van 
de zijde van Zijne Majesteit op de Schelde … de licenten en alle andere rechten en heffingen zullen 
ophouden …] Gachard, Actes des Etats Généraux de 1632, p. 285 en 293. 
284 Met Rijnberk erbij beheerste de Republiek de hele Nederrijn. Met Stevensweert kon Spanje de be-
voorrading van Maastricht via de Maas verhinderen. 
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Breda en 's-Hertogenbosch. De Prins en de Staten-Generaal in Den Haag besloten 
in augustus 1633 dat zonder een goed schriftelijk mandaat van Filips IV en zonder 
overeenstemming over behoud van de status-quo in de Indiën verder onderhande-
len geen zin meer had. De gedelegeerden van het Zuiden kregen te horen 'dat sy 
gedencken souden, alhier te zijn gekomen niet om te resideeren, maer om te be-
soigneeren'. De koning liet echter niets van zich horen. Als uiterste middel stuurde 
de Infanta in november de hertog van Aarschot naar Madrid om persoonlijk de 
nodige volmacht te bepleiten. Op 1 december 1633 overleed ze in Brussel. Twee 
weken later was het geduld van de Haagse heren op en verzochten ze die van 
Brussel te vertrekken en pas terug te keren als ze een instructie hadden. De hertog 
stootte in Madrid alleen op onbegrip. Mede door de vijandschap van Roose werd 
hij er uiteindelijk gevangen genomen op beschuldiging van verraad.285 Hij zou daar 
in ballingschap sterven. De Staten-Generaal van Brussel werden ontbonden en 
zouden die eeuw niet meer bijeenkomen. 

4.23 De lange weg naar Munster 

Het Spaans gezag herstelde enigszins toen kardinaal-infant Ferdinand, jongere 
broer van koning Filips IV, landvoogd van de Nederlanden werd (periode 1634-
1641). Hij bracht in 1634 de landverbinding naar zijn gebied opnieuw onder con-
trole en intervenieerde met succes in Duitsland tegen het Zweedse invasieleger.286 
Frankrijk, onder koning Lodewijk XIII (1601-1643) en eerste minister kardinaal 
Richelieu, vreesde toenemende omsingeling en verdere afbrokkeling van het anti-
Spaanse front van Zweden en de Republiek. Om niet alleen te komen staan tegen-
over Spanje en de keizer, voelde het zich toen gedwongen zelf actief deel te nemen 
aan de oorlogsvoering in Noord-Europa.287 Frankrijk en de Republiek verbonden 
zich in 1635 om samen de Zuidelijke Nederlanden binnen te vallen en daar de 
Spanjaarden te verdrijven.288 Wanneer die provincies in opstand kwamen, moch-
ten ze een eigen staat vormen. Als ze niet meewerkten, zouden ze worden ver-
overd en verdeeld tussen Frankrijk en de Republiek. Frankrijk zou daarbij de kust-
havens krijgen, terwijl de Staten hun greep op het Zwin en de Antwerpse Schelde 
zouden versterken (zie paragraaf 6.2). De gezamenlijke veldtocht werd geen suc-
ces. De kardinaal-infant was in staat zijn zuidgrens redelijk goed te verdedigen en 
kon zelfs aanvallende acties aan het noordfront uitvoeren. Ondanks het verdrag 
met Frankrijk hernamen de Staten-Generaal de onderhandelingen met Spanje, 
                                                                    
285 Hij zou betrokken zijn bij een samenzwering met Frankrijk. In werkelijkheid had hij daar nauwelijks 
mee te maken en had hij juist een algemene opstand voorkomen. De Boer, Die Friedensunterhandlungen, 
p. 124-131. 
286 Hij behaalde, samen met keizerlijke troepen, bij Nördlingen een grote overwinning op de Zweden en 
hun protestantse bondgenoten. Saksen sloot daarop vrede met de keizer. Lesaffer, Defensor Pacis His-
panicae, p. 52-59. 
287 Lesaffer, "Defensive warfare, prevention and hegemony: The justifications of the Franco-Spanish war 
of 1635", p. 109-111. 
288 Verdrag van Parijs van 8 feb. 1635. Aitzema, Verhael van de Nederlandsche Vreede handeling, 2e dr., 
dl. 1, p. 188-197. 
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eerst in Kranenburg, daarna in Turnhout en Arnhem. De Spaanse koning eiste toen 
weer grote concessies, vooral in de koloniën, in ruil voor een langdurig bestand.289 

Op aanzetten van onder meer paus Urbanus VIII (1568-1644) spraken de oorlog-
voerende landen van West-Europa vanaf 1636 in Keulen over een groot congres 
om een algemene vrede en een machtsevenwicht in Europa te bereiken.290 Daarbij 
ging het vooral om de strijd in Duitsland, later bekend als de Dertigjarige Oorlog, 
maar ook de oorlogen in de landen daaromheen zouden een einde moeten nemen. 
Hoewel alle betrokken partijen er in principe mee instemden, verhinderden pro-
cedurekwesties nog jarenlang dat ze werkelijk bij elkaar kwamen. Zo verstrekte 
Spanje geen vrijgeleiden in goede vorm aan Staatse gedelegeerden die vergader-
plaatsen moesten bezoeken. Vanaf 1638 onderhandelden daarom enkele landen in 
Hamburg over een voorbereidend verdrag dat deze en andere problemen moest 
regelen. Intussen ging her en der de oorlog door. De Republiek won in 1637 Breda, 
maar verloor Venlo en Roermond. Het kostte veel geld, maar leverde weinig op. 
Alleen op zee was de Republiek oppermachtig. Ze versloeg in 1639 bij Duins nog-
maals een Spaanse armada en breidde haar macht uit in Oost- en West-Indië en in 
Afrika. Pas eind 1641 kon in Hamburg een preliminair verdrag worden gesloten 
dat onderhandelingen in Westfalen – in Munster (Münster) en Osenbrugge (Osna-
brück) – inleidde. 

Aan het begin van de jaren veertig van de 17e eeuw raakte Spanje verder in de 
problemen. Portugal scheidde zich af en het in zijn vrijheden beknotte Catalonië 
kwam in opstand. Frankrijk zette zijn opmars in de Zuidwesthoek van de Neder-
landen voort en veroverde in 1644, met hulp van de Staatse vloot, de Vlaamse 
kuststrook tot voorbij Duinkerken. Frederik Hendrik was afhankelijk van Frans 
geld om een leger op de been te houden en won in het Scheldegebied alleen nog de 
strategische voorposten Sas van Gent en Hulst. Spanje was toen bereid grote offers 
te brengen voor een bestand met de Republiek, om zich beter tegen Frankrijk te 
kunnen weren. Maar ook in de Republiek begon men zich zorgen te maken over de 
bondgenoot Frankrijk, die men liever als verre vriend dan als machtige buur zag. 
De tijden waren veranderd. Niet de Spaanse kroon, maar het herrezen Portugal 
was de belangrijkste concurrent en vijand in Azië, Afrika en Amerika geworden. De 
landvoogd in Brussel probeerde in 1644 op de valreep nog een afzonderlijk be-
stand met de Republiek te sluiten. Door kuiperijen achter de schermen mislukte 
dat en de Staat bond zich nogmaals aan Frankrijk.291  

De Westfaalse vredesconferenties, die in 1642 hadden moeten beginnen, liepen 
intussen grote vertragingen op. In de Republiek duurde de besluitvorming over de 
uitgangspunten, de delegatie, de kostenverdeling en ten slotte de instructie vele 
                                                                    
289 Idem, p. 198-199. Poelhekke, De vrede van Munster, p. 47. 
290 Poelhekke, De vrede van Munster, p. 41-89. 
291 Don Francisco de Mello liet aanbieden dat Staatse schepen, i.p.v. Engelse, Spaans zilver naar de 
Zuidelijke Nederlanden mochten brengen, waarbij ze het ook nog konden munten. Daarnaast zouden ze 
de zinkertsberg van Kelmis in Limburg samen exploiteren. Dit zou een inleiding moeten zijn op voorde-
lige bilaterale onderhandelingen. Aitzema, Verhael van de Nederlandsche Vreede handeling, 2e dr., dl. 1, 
p. 301-302. 
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jaren. De redenen daarvoor lagen vooral in de tegenwerking van enkele streng 
gereformeerde provincies, waaronder het eigenzinnige Zeeland, en van de stad-
houder, die streefde naar een eigen vorstendom. Ook de druk en de toelagen van 
Frankrijk, dat liever zijn veroveringsoorlog voortzette, bevorderden de voortgang 
niet. Ze werden uiteindelijk overstemd door de Hollandse koopliedenstand, die een 
eind wilde aan de hoge oorlogsuitgaven, terwijl er geen wezenlijke voordelen meer 
te behalen waren. De ontwerpartikelen uit 1632 die te zeer raakten aan de eer van 
de Spaanse koning in de Zuidelijke Nederlanden werden nu weggelaten. Zeeland 
eiste in september 1643 wel dat elke provincie afzonderlijk met de instructie 
moest instemmen. Toen de Staten-Generaal in 1644 vergaderden over 'stof ende 
ingredienten' voor de instructie, bleek nogmaals dat Zeeland weinig spontane 
steun kreeg voor zijn eisen inzake het Schelderegime. Deze zouden de nadelen die 
dat gewest tijdens het eerste bestand had ondervonden in de toekomst moeten 
voorkomen.292 Hoewel geen van die eisen een onmiddellijk breekpunt vormde, 
vroeg en verkreeg Zeeland dat de delegatie, als zich hierover problemen zouden 
voordoen, in elk geval haar lastgevers moest raadplegen. Ook zou de Scheldevaart 
direct bij de hoofdpunten behandeld moeten worden en niet bij de kruimels ach-
teraf. In december 1645 legde ten slotte een achttal gevolmachtigden de eed af op 
de instructie die in de Staten-Generaal was vastgesteld. Holland had twee verte-
genwoordigers, de andere provincies elk een. Meest invloedrijk onder hen was, 
naast de Hollandse gedelegeerde Adriaan Pauw, de Zeeuw Johan de Knuyt (1587-
1654). Gezien de eerder ondervonden problemen, en op wens van Frankrijk, was 
de instructie niet gericht op een volledige vrede, maar werd de lat gelegd bij een 
bestand voor minstens twaalf jaar. Om zoveel mogelijk discussies te voorkomen, 
werd, net als bij vorige onderhandelingen, voor veel punten teruggegrepen op het 
bestand van 1609. De nieuwe ontwerpartikelen inzake de Scheldevaart, deels ont-
leend aan die van 1632, luidden: 

(17) De ondersaten ende inwoonders van de Landen van den voornoemden Koning ende Staten, 
doende traffijcque in de landen d'een van d’andere, en sullen niet gehouden wesen te betalen 
meerder rechten ende impositien als de eygen onderdanen respective, in voeghen dat de in-
gesetenen ende onderdanen van de Geunieerde Provintien sullen zijn ende blijven geeximeert [= 
vrijgesteld] van sekere 20 percento, ofte oock diergelijcke, mindere, meerder, ofte oock ander im-
positien die den Koning van Castilien geduerende den voorgaenden treves geheven heeft, ofte noch 
geduerende het bestant soude willen heffen op de voornoemde ingesetenen … boven of meerder als 
op sijn eygen ondersaten. 
(24) De rivieren de Schelde, item de canalen van 't Sas, 't Swijn en andre zeegaten daer op respon-
deerende, sullen van de zijde van de Heeren Staten gesloten worden gehouden, geduerende den tijd 
van het Bestandt. 
(25) De schepen en goederen komende in en uyt de havens van Vlaenderen respective sullen met 
sodanige impositien en andere lasten by den voorseyde Heer Koning moeten beswaert worden en 
blijven als de goederen de Schelde en de andere canalen in 't bovenstaende artikel begrepen in 't op 
en afgaen respective beswaert worden, geduerende den tijd van het Bestandt. 
(85) En ten eynde het te maken Tractaet te beter mach worden onderhouden, beloven respective-
lijk de voorseyde Heeren Coning en Staten, die goede hant te houden, en te gebruyken hare macht 

                                                                    
292 Het eiste gelijke belastingen in de Vlaamse kusthavens en de Scheldehavens, alsmede vrijstelling van 
de hoge (20%) douaneheffing van het Zuiden. Aitzema, Verhael van de Nederlandsche Vreede handeling, 
2e dr., dl. 1, p. 310-311. 
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en middelen een ygelijk in den sijnen, om te maken de passagien vrij, en de zeen en rivieren naviga-
bel en seker jegens die incursien van meutmakers, zee-rovers, loopers en rovers, en indien syluy-
den die konnen apprehenderen deselve te doen straffen met rigeur.293 

Artikel 24 sprak alleen van het sluiten van de Schelde 'van de zijde van de Heeren 
Staten'. Dat moest het verbodemen aan Spaanse zijde, zoals gepraktiseerd tijdens 
de oorlog, voorkomen.294 Met deze instructie kwam de delegatie op 11 januari 
1646 in Munster aan. Kort daarna maakte ze kennis met de Spaanse afvaardiging 
die daar al langer verbleef. Die bestond uit de graaf van Peñaranda (1595-1676), 
lid van de Spaanse Raad van State en een ervaren diplomaat, Joseph Bergaigne 
(1588-1647), nominaal bisschop van het Staatse 's-Hertogenbosch, en Antoine 
Brun (1600-1654), de latere eerste Spaanse ambassadeur in Den Haag. Geen van 
hen had bijzondere voeling met de economische kwesties. 

4.24 Munster: de 'sluiting' besloten 

Er gingen nog maanden voorbij eer de eerste formaliteiten, in het bijzonder de 
tekst van de Spaanse volmacht, naar ieders voldoening waren geregeld. Begin mei 
1646 konden de echte onderhandelingen eindelijk beginnen. Spanje, financieel 
uitgeput en van binnen- en buitenuit bedreigd, had haast. Frederik Hendrik stond 
klaar voor een nieuwe veldtocht tegen Antwerpen en aan de zuidgrens van de 
Nederlanden dreigde het onverzoenlijke Frankrijk.295 Het Spaanse voorstel van 13 
mei voor een bestand en onmiddellijke wapenstilstand bestond slechts uit vier vrij 
algemene punten. Inhoudelijk zei het niet meer dan: 

(1)  Dat van wegen sijn Catholijcke Majesteyt met hem gehandelt en gesloten sal worden een 
bestant van twaelf of twintigh Jaren, met de selve formaliteyten, clausen en conditien, als die van 't 
Jaer 1609.296 

De Staatse delegatie bracht enkele dagen later haar eigen gedetailleerde voorstel 
ter tafel. Dat werd vervolgens onderwerp van de besprekingen. De tekst, op basis 
van haar instructie, waaruit de interne zaken waren weggelaten, bevatte toen een-
enzeventig artikelen.297 De technische discussies verliepen daarna verrassend vlot. 
Al de volgende dag gaven de Spanjaarden een uitvoerige reactie. Inzake punt 7 (17 
van de instructie) bood Spanje enkel aan, op de Schelde geen hogere rechten te 
heffen dan die voor de eigen onderdanen. Met de 'sluiting' van de Schelde en de 
andere zeearmen, punt 13 (24 van de instructie), kon het instemmen onder de 
zachtmoedige voorwaarde dat dit de handel van en de toegang voor schepen uit de 
Zuid-Nederlandse havens niet zou mogen uitsluiten of bemoeilijken. Ook zou de 
regeling wederkerig moeten zijn. 

                                                                    
293 Aitzema, Verhael van de Nederlandsche Vreede handeling, 2e dr., dl. 1, p. 357-375. 
294 De mening van Bovard, La liberté de navigation sur l'Escaut, p. 58, dat deze uitdrukking 'stroomaf-
waarts van Antwerpen' zou betekenen en slechts een aardrijkskundige betekenis zou hebben, is onjuist. 
295 Poelhekke, De vrede van Munster, p. 264-273. 
296 Aitzema, Verhael van de Nederlandsche Vreede handeling, 2e dr., dl. 2, p. 31-32. 
297 Idem, p. 32-44. 
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Verklarende het derthiende Artikel, en te verstaen gevende dat de [zee]armen van gesloten te hou-
den de handelingh, en d'ingangh aen d'ondersaten en Schepen der Plaetsen van syne Majesteyt niet 
uytsluyten, en niet swaer maken, so sal het aengenomen worden, en op conditie van gelijcke weer-
keeringh, als men dat dus wil gebruycken van de zyde van syn Majesteyt tegen d'onderdanen der 
deseyde Heeren Staten.298 

Punt 14 (25 van de instructie) inzake de gelijkheid van belasting van de Vlaamse 
kusthavens en die van de Schelde wilde de delegatie van de koning niet toestaan. 
Het zou in strijd zijn met 'de soevereine autoriteit van Zijne Majesteit, die het toe-
kwam wet en regel te stellen in zijn landen, op zijn schepen en bij zijn onderdanen'. 
'Het was ondenkbaar dat hem van elders regels werden voorgeschreven, net zoals 
hij dat niet wenste te doen in de landen van anderen, waar hij ieder de vrije be-
schikking liet over hetgeen hen toebehoorde'. Dezelfde motivering was omgekeerd 
in vergelijkbare gevallen eerder ook al door Staatse onderhandelaars gebruikt. Met 
de andere punten die direct of indirect met de handel en de scheepvaart in de Ne-
derlanden te maken hadden, had de delegatie van de koning weinig of geen pro-
blemen. 

Op 24 mei reageerde de delegatie van de Staten op de Spaanse opmerkingen. Ze 
voerde nog eens aan dat de hoge belasting die de aartshertogen gedurende het 
Twaalfjarig Bestand op de Schelde geheven hadden de handel van de Verenigde 
Provincies ernstig had belemmerd, en dat die nu nadrukkelijk uitgesloten moest 
worden. Ten aanzien van het verbodemen op de Zeeuwse Schelde, voor de duur 
van het beoogde bestand, verklaarde ze dat het ging om een 'stapelrecht' dat van-
ouds aan Zeeland had toebehoord.299 Het had betrekking op de vaart tussen de zee 
en de Zuidelijke havens aan de Schelde, het Sas en het Zwin.300 Net als bij het be-
stand van 1609, zouden binnenvaartschepen uit de Zuidelijke Nederlanden dus 
toegang hebben tot de wateren van de Republiek, maar niet langs die weg naar de 
zee. Op de Brabantse en Vlaamse Scheldetakken zou men niet moeten verbode-
men, omdat daar een dergelijk recht niet bestond.301 Het gelijktrekken van de hef-
fingen in de Vlaamse havens en op de Schelde zou verder geen inbreuk zijn op de 
macht van de koning, omdat die vrij zou blijven die heffingen zo hoog of zo laag 
                                                                    
298 Idem, p. 44-47.  
299 'Stapelrecht' werd hier weer niet gebruikt in de oorspronkelijke zin van het woord (dus met ge-
dwongen verkoop), maar in de afgesleten betekenis van recht van overslag. 
300 De Republiek bezat, afgezien van de vesting Sluis, alleen de oostelijke oever van het Zwin, maar 
voerde rechtsmacht uit in de hele zeearm. Naast de Schelde, het Sas en het Zwin speelde de Braakman 
(ten westen van Terneuzen) een kleine rol. Aan het zuideinde daarvan lag op Spaans gebied de (vis-
sers)haven van Boekhoute. De Braakman is later verzand en ingepolderd. 
301 De tekst is niet zeer duidelijk: 'D'inhout van 't 13 Artijckel is gepractiseert geduerende het voorgaen-
de bestant. Wijders, het Stapel-recht behoort van outs, en met goet recht aen de Provincie van Zeelant, 
en boven al de Schepen, die, uyt de Zee komende, in de Rivieren en Kanalen, in 't geseyde Artijckel 
verhaelt, treden; welcke Schepen verplicht zyn hun Waren in Zeelant te lossen, en andere Schepen daer 
mee te laden; welck Stapel-recht niet sal mogen gepractiseert worden in Brabant en Vlaenderen, soo by 
gebreck van recht als om de gelegentheyt van de Rivier de Schelde, en andere boven-genoemde Kana-
len; in voegen dat dit Artijckel niet bedisputeert noch gealtereert moet worden.' Aitzema, Verhael van 
de Nederlandsche Vreede handeling, 2e dr., dl. 2, p. 47-49. Bovard, La liberté de navigation sur l'Escaut, 
p. 58. De uitleg die deze auteur in zijn proefschrift aan deze onderhandeling gaf, o.a. dat er sprake was 
van begripsverwarring en misleiding, was gebaseerd op vooroordelen, niet op originele documenten of 
degelijke secundaire literatuur. 
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vast te stellen als hij wenste, vooropgezet dat ze overal gelijk waren. De vereiste 
kwam voort uit de vrijheid van koophandel, geregeld in de andere artikelen, die 
niet zou toestaan dat enige provincie of een buurland door een ongelijke heffing 
benadeeld zou worden. We merken op dat de term 'stapelrecht' hier, zoals wel 
meer gebeurde in de 17e eeuw, gebruikt werd in de betekenis van verbodemings-
recht. Dit leverde verwarring op bij verschillende latere auteurs en leidde soms tot 
verkeerde conclusies (zie paragraaf 6.3). 

Het wat rommelige Staatse voorstel was blijkbaar gebaseerd op het oorlogsrecht, 
het gewoonterecht en het natuurrecht van vrije handel. Het soevereine beschik-
kingsrecht werd niet als grondslag aangevoerd, mogelijk omdat het met een be-
stand nog niet definitief bevestigd was. Op de genoemde redeneringen zou nog wel 
wat aan te merken zijn geweest, maar de delegatie van de koning deed dat niet. Op 
27 mei al gaf ze op bijna alle genoemde punten toe. Met het verbodemen in Staatse 
zeehavens stemde ze in, omdat het ook de praktijk geweest was tijdens het Twaalf-
jarig Bestand. Ze bleef staan op wederkerigheid, zonder duidelijk aan te geven wat 
die inhield. De gelijktrekking van de heffingen stond ze met grote tegenzin toe, om 
daarmee 'het verder storten van Christenbloed en meer verwoestingen door deze 
rampzalige oorlog te voorkomen'. Ze gaf wel aan dat op de Zuid-Nederlandse 
Schelde ook verbodemd zou moeten worden, zoals dat gedurende het voorgaande 
bestand zou zijn gebeurd.302 De Staatse delegatie ging er niet meer op in. Ze stelde 
op 30 mei 1646 dat men het over de meeste artikelen – waaronder artikel 13 – 
eens was en dat er aan de tekst daarvan niets meer veranderd zou worden.303 Het-
geen niet werd weersproken. 

Hoewel er nog moeilijkheden overbleven aangaande de handel in Oost- en West-
Indië, de grenzen in de Meijerij van 's-Hertogenbosch en de vrije uitoefening van 
de godsdienst, was men in de zomer van 1646 toch onverwacht ver gevorderd. De 
Spanjaarden stelden daarom voor de bakens te verzetten en meteen op een vre-
desverdrag aan te sturen. In september kwamen ook de Staten van Holland tot de 
overtuiging dat dit in de gegeven omstandigheden een wenselijke en haalbare zaak 
was.304 Ze stelden het met redenen omkleed voor in de Staten-Generaal en kregen 
de instemming van vijf van de andere provincies. In de Zeeuwse Staten ontmoette 
het voorstel echter heftige tegenstand. In een omstandige nota die ze op 18 okto-
ber 1646 in de Staten-Generaal inbrachten, keerden ze zich fel tegen het idee om 
het beoogde bestand om te zetten in een permanente vrede met Spanje. De opge-
wonden retorische tekst met zeventien genummerde bezwaarpunten is deels 
moeilijk te duiden; hij werd door Poelhekke in zijn proefschrift over de onderhan-
delingen van Munster te kortzichtig als 'een zonderling mengsel van bekrompen, 

                                                                    
302 'Het 13. Artijckel sal toegestaen worden ten regard der stapels by verwisselingh van Schepen, op 
conditie van gelijcke voorwaerden aen de zyde van syn Majesteyt, daer men bevinden sal dat het alree 
ingevoert en gepleeght heeft geweest geduerende de voorgaande Treves.' Aitzema, Verhael van de 
Nederlandsche Vreede handeling, 2e dr., dl. 2, p. 49-51. 
303 Idem, p. 51. 
304 Onzekerheid over Frankrijk, dat harde vredesonderhandelingen met Spanje voerde, speelde daarbij 
een rol.  
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fanatieken haat en ongebreidelde hebzucht' getypeerd.305 De Zeeuwse argumenten 
waren in grote trekken dezelfde als die in de periode kort voor en tijdens de vre-
desonderhandelingen van 1608. De belangrijkste bezwaren betroffen de bedrei-
ging van de grondvesten van de Staat: de eenheid van de vrije provincies, de her-
vormde godsdienst en de weerbaarheid ('Unie, Religie, Militie'). Daarmee verbon-
den – macht kostte geld – vreesden de Zeeuwen dat een te snelle vrede de han-
delsvoorwaarden ernstig zou verslechteren. Zo waren de Staten-Generaal bij de 
vredesbesprekingen van begin 1608 bereid geweest de West-Indische handel op te 
geven en het verbodemen op de Schelde af te schaffen. Ook het bestand dat uitein-
delijk in 1609 was gesloten, had tot een sterke economische achteruitgang in 
Zeeland geleid. Met name punt 8 van de Zeeuwse nota, dat over de Scheldevaart 
handelde, verdient een nuchterder beoordeling dan die van Poelhekke, die het als 
schijnheilig en immoreel veroordeelde.306 

De Zeeuwse Staten leken te twijfelen aan het juridisch fundament en de politieke 
haalbaarheid van de verbodemingsplicht en te vrezen dat die bij een permanente 
vrede en onder buitenlandse druk niet houdbaar zou zijn. De Zeeuwen, en de Ne-
derlanders in het algemeen, leefden in 1646 nog met het besef van de historische 
samenhang van het geheel der Nederlanden, waarin men kon nemen en moest 
geven om in redelijkheid met elkaar overeen te komen. Dit gevoel was strijdig met 
hun overtuiging dat de vijand wel tijdelijk kon verzwakken, maar dat hij toch 
steeds elke kans zou grijpen hen te overheersen. Voor het overleven van de Staat 
was het daarom nodig politiek en economisch de controle te behouden, om daar-
door militair weerbaar te kunnen blijven. Dat die controle enig gewin voor de 
Zeeuwen opleverde, en dat de vijand onverbeterlijk 'paaps' was, maakte hun de 
keuze in dit dilemma makkelijker. Een belangrijke rol bij de harde toon van de 
reactie speelde nog de omstandigheid dat de Zeeuwse Staten bijzonder ontevreden 
waren over de eigengereidheid en te grote inschikkelijkheid van hun eigen verte-
genwoordiger in Munster. De beïnvloedbare en omkoopbare Johan de Knuyt was 
een rijk en machtig man in de Republiek, beschermd ook door Frederik Hendrik, 
die ze onvoldoende in de hand hadden. Ze probeerden hem daarom zoveel moge-

                                                                    
305 Tekst bij Aitzema, Verhael van de Nederlandsche Vreede handeling, 2e dr., dl. 2, p. 79-82. Kritisch 
commentaar bij Poelhekke, De vrede van Munster, p. 314-317 en bij Nellen, "Varen en vechten: De neer-
gang van Zeeland tijdens de Tachtigjarige Oorlog", p. 166. Meer begrip is er bij Kluiver, De souvereine en 
independente staat Zeeland, p. 170-173. 
306 Punt 8: 'Dat men by het maecken van eenen vrede, alle de Nederlandtsche provincien, steden ende 
leden van dien sal moeten laten jouisseren ende genieten soodanige commoditeyten, gelegentheden 
ende situatie als hun Godt en de natuyre heeft gegeven, ende waer van sy voor de oorloge in gebruyck 
ende possessie zyn geweest, sonder met glimp ofte fondament te laten blyven de bekommeringen ende 
beletselen die met den oorloge sijn opgestelt ende by tyden van treves konnen werden gecontinueert, 
ende of men al by tractaet het contrarie soude willen stipuleren, soo sal het selve by alle natien ende 
volckeren onrechtmatich werden geoordeelt, ende alle tijt oorsaecke ende aenleydinge geven tot onlus-
ten ende misverstanden, ende daer uyt te ontstane troubelen ende beroerten inde welcke de voor-
noemde provincien ende steden by alle de wereldt sonder twijffel sullen werden gefavoriseert, inson-
derheydt dewijle soodanige bekommeringen voor het meerendeel de commercien naedeelich zijn, waer 
by een yder de voornoemde provincien ende steden frequenterende, sich sal houden gheinteresseert'. 
Poelhekke, p. 316, meende dat de Zeeuwen dus zeer wel beseften 'dat het sluiten van de Schelde en het 
verder ringelooren van de Vlaamsche scheepvaart een ten hemel schreiend onrecht was'. 
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lijk te remmen en te beschadigen, daarin ook opgestookt door Frankrijk, dat geen 
belang had bij een snelle vrede.307 

Het betoog van punt 8 is daarnaast tekenend voor de verwarring over het rivieren-
recht in de eerste helft van de 17e eeuw. Verschillende vormen van recht streden 
daarbij om voorrang: het eerbiedwaardige 'eeuwige' natuurrecht, het opkomende 
soevereiniteitsrecht en het gewoonte- en verdragsrecht. Hun onderlinge verhou-
ding was nog nauwelijks vastgelegd en ook Grotius had alleen elementen aange-
dragen zonder daarbij een duidelijke handleiding te geven. Zijn ideeën erover, 
waarschijnlijk slechts in beperkte kring bekend, konden zelfs gemakkelijk misver-
staan worden. De Zeeuwen moeten zich ervan bewust geweest zijn dat hun claim 
op het gewoonterecht van verbodemen niet sterk was en dat die praktijk tot dan 
toe vooral steunde op het oorlogsrecht. Ze leken zelfs begrip te tonen voor de Zui-
delijken die zich bij hun eis van vrije doorvaart beriepen op het natuurrecht, al 
werd in de vage tekst alleen gesuggereerd dat het mede over doorvaart ging. Punt 
8 was vermoedelijk vooral een tactische waarschuwing, en geen juridisch betoog 
over een nog zo onduidelijke kwestie als het doorvaartrecht. Het waarschuwde 
enerzijds voor de gevolgen van een onbezonnen vrede, maar wees ook op het ont-
breken van een solide 'moderne' onderbouwing van de verbodemingspraktijk. 
Vooral Holland mocht zich dat aantrekken. Dat oefende op de Rijn beneden Keulen 
al nagenoeg een scheepvaartmonopolie uit. Hoewel ze wellicht onzeker waren 
over hun rechten, zullen de Zeeuwen gezien de tijdgeest en de rechtspraktijk zeker 
niet gevonden hebben dat ze rechteloos waren. Men kan er begrip voor hebben dat 
ze een passende bevestiging eisten van hun soevereiniteit en naar een manier 
zochten om, binnen de grenzen van het betamelijke, voordeel te halen uit hun bezit 
van de Scheldemondingen. Het vredescongres van Westfalen was een laboratorium 
voor soevereiniteitsrechten, die in de praktijk al op grote schaal en met voorrang 
op eventuele 'natuurrechten' gepraktiseerd werden. Het maakte zich op om deze 
veel duidelijker dan voorheen vast te leggen. Er bestond nog niet veel ervaring met 
verdragen als middel om dit soort rechten en verplichtingen tussen buurlanden 
vast te leggen. De benauwde toonzetting van punt 8 duidt erop dat de schrijvers 
ervan de ruime mogelijkheden en zekerheden van het oorlogsrecht ook in deze 
kwestie niet zomaar durfden opgeven voor het nog niet gevestigde nieuwe volken-
recht van soevereiniteit en verdragen. Hun misbaar had in elk geval, net als alle 
vorige keren, het gewenste effect. Ze werden gedwongen zich in de Staten-
Generaal bij het vredesplan neer te leggen, maar bereikten dat er niets veranderde 
aan de 'economische' artikelen, die eigenlijk voor een bestand bedoeld waren. 

Op 8 januari 1647 kwamen Spanje, de Republiek en het Huis van Oranje tot een 
voorlopig akkoord over de vrede. Resterende interne tegenstand in de Republiek, 
maar vooral de aan Frankrijk gedane belofte geen afzonderlijke vrede te sluiten, 
                                                                    
307 'Een van de principale reden [voor hun 17 punten van verzet] wierdt geswegen; 't welck was, om dat 
de Heer de Knuyt haer te machtigh ende te rijck was geworden ende men socht materie om hem ver-
haet te maecken, om dat hy het werck van de teeckeningh te seer hadde gehaestet. Vranckrijck speelde 
daer onder; ende de Knuyt heeft naemaels noch veel ondancks gehadt'. Aitzema, Historie of verhael van 
saeken van staet en oorlogh, dl. 6, p. 279. Poelhekke, De vrede van Munster, p. 317. 
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verhinderden nog de ondertekening.308 Ook Franse steekpenningen konden ten 
slotte niet verhinderen dat de Staten-Generaal in november 1647 met de stemmen 
van vier tegen drie provincies besloten het verdrag te ondertekenen, wanneer een 
laatste poging om Frankrijk en Spanje tot elkaar te brengen niet mocht lukken. 
Spanje sloot kort daarop al een overeenkomst met Frederik Hendrik, waarin het 
beloofde zijn Huis zoveel mogelijk schadeloos te stellen voor de grote verliezen in 
geld en gebieden die het in de oorlog had geleden. Dit akkoord zou slecht worden 
nagekomen, maar kon hem op dat moment met de vrede te verzoenen. Ook Utrecht 
en Friesland stemden uiteindelijk in. Het bezwaar van Zeeland werd, ondanks arti-
kel 9 van de Unie van Utrecht – dat bepaalde dat men alleen eenstemmig tot vrede 
kon besluiten – vanwege hogere belangen genegeerd. Hetzelfde gebeurde met het 
verbond met Frankrijk, toen dat land niet op andere gedachten te brengen bleek. 
Op 30 januari 1648 gingen Spanje en de Republiek ten slotte over tot de onderte-
kening van het Vredesverdrag van Munster. De artikelen die de Schelde raakten, 
verschilden nauwelijks van die uit de Staatse instructie: 

(4)  De ondersaten en inwoonderen vande Landtschappen vande voorseyde Heeren Coninck ende 
Staten, … Sullen oock mogen comen ende blijven inde Landschappen de een vande andere, en daer 
doen haer traffique ende commercie in alle verseeckertheyt, soo ter zee, andere wateren, als te lande. 
(8)  De ondersaten en inwoonderen vande Landen vande voornoemde Heeren Coninck ende Staten, 
doende traffique inde Landen de een van d’andere, en sullen niet gehouden wesen te betalen meer-
der rechten en impositien als de eygen onderdanen respective. In voegen dat de ingesetenen en on-
derdanen vande Geunieerde Provincien sullen sijn ende blijven geeximeert van seeker twintich par 
cento, ofte oock diergelijcke mindere, meerdere, ofte eenige andere impositie die den Coninck van 
Spagnien gedurende den twaelffjarigen trefves geheven heeft, ofte hier nae directelick ofte indi-
rectelick soude willen heffen opde voornoemde ingesetenen … boven, ofte meerder als op sijn eij-
gen ondersaten. 
(11)  De hanteringe, ommegangh, ende commercie tusschen de respective onderdanen, en sal niet 
mogen verhindert worden, ende indien eenige verhinderingen mochten gebeuren, deselve sullen 
reelick en metterdaet werden wech genomen. 
(14)  De riviere de Schelde, als mede de canalen van’t Zas, Zwijn, en andere Zeegaten daerop res-
ponderende, sullen vande zijde vande Heeren Staten gesloten worden gehouden. 
(15)  De schepen en goederen comende in, en uijt de havens van Vlaenderen respective, sullen met 
alle soodanige impositien en andere lasten bijden voorseyde heere Coninck moeten beswaert wor-
den ende blijven, als de goederen de Schelde en d’andere canalen in het bovenstaende artijckel be-
grepen in’t op ende affgaen respective beswaert worden. Ende sal hier na geconvenieert worden 
tusschen partijen wedersijts over den voet vande voorseyde egale belastingen. 
(75)  Ende ten eijnde het tegenwoordich tractaet te beter moge worden onderhouden, beloven res-
pectivelick de voorseyde Heeren Coninck ende Staten, de goede hant te houden, ende hare macht 
ende middelen te gebruijcken een ijegelijck in het zijne, om de passagien vrij te maken, ende de 
zeen en rivieren navigabel en seecker jegens de incursien van muytmaeckers, zeerovers, lopers en 
stropers, ende indien zijluijden die connen apprehenderen deselve te doen straffen met rigueur.309 

                                                                    
308 Het bondgenootschap met Frankrijk werd voor de vorm zelfs nog in juli 1647 vernieuwd. Het werd 
in de Republiek, naarmate Spanje zich inschikkelijker toonde, steeds meer als een last gezien. Het voor-
uitzicht van verdere Franse veroveringen in het Zuiden, waardoor Frankrijk een machtige zelfzuchtige 
buur kon worden, tekende zich af als de nieuwe bedreiging. Zie terugblik van Johan de Wit in 1658 
(Fruin, Brieven van Johan de Wit, dl. 2, p. 49). 
309 Kopie en transcriptie van origineel in Groenveld, Vrede van Munster 1648-1998: Tractaat van 'een 
aengename, goede, en oprechte Vrede', p. 28-109, en Unie – Bestand – Vrede, p. 158-186. Cau, Groot 
placaet-boeck, dl. 1, p. 79-110. 
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De artikelen 4 en 11 spraken, zoals de eerdere versies sinds het Frans-Engelse 
bemiddelingsvoorstel van oktober 1608, van veilig en ongehinderd personen- en 
goederenverkeer, níet van volledig vrije vaart op de rivieren. Artikel 8 gaf aan dat 
de oorlogsheffingen zoveel als mogelijk moesten worden afgeschaft. De rivier-
scheepvaart zou evenwel rekening moeten blijven houden met de bestaande tol-, 
stapel- en verbodemingsrechten. Artikel 14 bevestigde voor Spanje en de Spaanse 
Nederlanden zelfs expliciet de verbodemingsplicht op de Schelde, het Sas en het 
Zwin, als gemarkeerd positiefrechtelijk feit.310 Het zou – ondanks wat buitenlandse 
tegenstand en tegen de Zeeuwse verwachtingen – nog een lang leven leiden. Arti-
kel 15, dat overleg en overeenstemming tussen de partijen eiste, bleek nauwelijks 
uitvoerbaar. Artikel 75 ten slotte (dat als artikel 35 al voorkwam bij het Twaalf-
jarig Bestand) bevestigde nogmaals de zorg voor veiligheid en was een voorloper 
van bepalingen in latere verdragen, waarbij oeverstaten zich verplichtten hun deel 
van kust en rivier in goede staat te onderhouden.311 

4.25 De Westfaalse verdragen en het rivierenrecht 

Verschillende schrijvers over rivierenrecht verwezen naar de andere Westfaalse 
vredesverdragen, die in tegenstelling tot het Spaans-Staatse verdrag van Munster 
de vrijheid van rivierscheepvaart voorop zouden stellen.312 De mening dat die 
andere Westfaalse verdragen het begin zouden aangeven van een milder juridisch 
klimaat voor de rivierscheepvaart berust op een vergissing. Het verdrag dat op 24 
oktober 1648 in Munster tussen het Duitse Rijk en Frankrijk werd gesloten, en dat 
van Osnabrück van dezelfde dag tussen het Rijk en Zweden313, legden de voor-
naamste voorwaarden vast waarmee de Dertigjarige Oorlog kon worden beëin-

                                                                    
310 Het verdrag van Munster en het grensverdrag van 1664 waren niet duidelijk over de ligging van de 
grens in de Zwinmond. Verschillende auteurs vermeldden of suggereerden dat die grens in het midden 
van de hoofdgeul heeft gelegen. Dat is niet aannemelijk. De Republiek oefende volle rechtsmacht tot aan 
de westoever uit. 
311 Bijv. de Slotacte van Wenen (1815), art. 113: 'Chaque état riverain se chargera de l'entretien des 
chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans 
le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.' [Elke oeverstaat draagt zorgt 
voor het onderhoud van de jaagpaden die over zijn grondgebied lopen, en voor de noodzakelijke wer-
ken op hetzelfde traject in het rivierbed, zodat de scheepvaart geen enkele hindernis ondervindt.] 
312 'Die Friedensurkunde von Münster (1648) enthielt neben einer verkehrsfeindlichen Bestimmung für 
die Schelde in § 85 auch eine freiheitliche Bestimmung für den Rhein …' [De vredesakte van Munster 
(1648) bevatte naast een verkeersvijandige bepaling voor de Schelde ook in par. 85 een op vrijheid 
gerichte bepaling voor de Rijn …] Gönnenwein, Die Freiheit der Flußschiffahrt, p. 4. Hij verwarde daarbij 
het Spaans-Staatse verdrag (Munster, 13 jan. 1648) met het Frans-Duitse akkoord (Munster, 24 okt. 
1648), waarvan par. 85 over de scheepvaart op (een deel van) de Rijn gaat. De Decker, Europees inter-
nationaal rivierenrecht, p. 95, noemde een bepaling in art. 45 van het Spaans-Staatse verdrag die de 
vrijheid van scheepvaart op de Rijn zou bevorderen. Die bepaling staat niet in dat verdrag en art. 45 
gaat over wat anders. 
313 Het Zweeds-Duitse verdrag werd op 6 aug. 1648 in Osnabrück in tegenwoordigheid van de rijks-
stenden op handslag overeengekomen en op 24 okt. 1648, gelijk met het Frans-Duitse, in Munster 
ondertekend. Repgen, "Die zollpolitischen Regelungen der Friedensverträge von 1648 mit Frankreich 
und Schweden", p. 320-321. 
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digd. Deze hielden naast een godsdienstrechtelijk vergelijk onder meer de afstand 
in van Duitse gebieden aan Frankrijk en Zweden. De territoriale en financiële rege-
lingen in de twee verdragen waren verbonden met specifieke bepalingen inzake 
handel, verkeer en tollen. De verdragen bevatten daarnaast nog gelijkluidende 
algemene bepalingen op dat terrein. Beide soorten bepalingen, de algemene en de 
specifieke, betroffen mede het rivierenrecht. 

De algemene bepalingen hielden in dat alle tollen en bijzondere rechten die in de 
voorbije oorlog in het Duitse Rijk onrechtmatig en in strijd met het 'algemeen be-
lang van handel en scheepvaartverkeer' waren ingevoerd, moesten worden opge-
heven. Alle tolrechten en privileges die op reguliere wijze waren gevestigd, of die 
berustten op langjarige gewoonte, zouden daarentegen in stand blijven.314 Het 
algemene doel was de vooroorlogse toestand te herstellen, waarbij de eigen inwo-
ners en die van bevriende landen zoveel mogelijk verkeers- en handelsvrijheid 
moest worden geboden en hun handelswaren een veilige doortocht verleend. Dit 
mocht in het zeer behoudende bestuurs- en rechtssysteem van het Rijk niet te veel 
raken aan verworven juridische en financiële belangen. Zo werd de pas in de oor-
log ingestelde en door de vrije Hanzestad Bremen fel bestreden Elsflether tol, in de 
monding van de Wezer op Oldenburgs gebied, nadrukkelijk bevestigd.315 Er was bij 
deze algemene regels, evenmin als bij het Spaans-Staatse verdrag van Munster, 
sprake van echte vrijheid van rivierscheepvaart. Duidelijk is dat vooral de handels-
steden de noodzaak inzagen van de inperking van de misstanden in het verkeers-
regime van het Rijk, die de bovenregionale handel nagenoeg hadden stilgelegd.316 
Het zou echter naïef zijn te denken dat de keizer, de rijksvorsten en -steden, alsook 
Frankrijk en Zweden, uit liefde of ontzag voor het omstreden 'natuurrecht van de 
vrije riviervaart' afstand zouden willen doen van de vaak aanzienlijke inkomsten 
die ze zelf hadden uit de oude tollen, stapel- en verbodemingsrechten en andere 
historische privileges. De werking van hun instellingen was al te zeer afhankelijk 
van deze inkomsten.317 In de praktijk van het verzwakte en intern verdeelde 
Rooms-Duitse Rijk slaagden de sanering van de oorlogsheffingen en het herstel van 
                                                                    
314 [Omdat het in het openbare belang is dat na het sluiten van de vrede de handel weer opbloeit, is men 
overeengekomen dat de heffingen en tollen die gedurende de oorlog in het Rijk tot schade van de han-
del en het algemeen welzijn eigenmachtig, tegen de bestaande rechten en vrijheden en zonder toe-
stemming van de keizer en de keurvorsten, ingevoerd werden … en alle andere buitengewone belastin-
gen en belemmeringen waardoor het handels- en scheepvaartverkeer is benadeeld, volledig afgeschaft 
worden en alle landsdelen, havens en rivieren hun vroegere veiligheid, rechtsmacht en gebruiken … 
worden teruggegeven … De rechten en privileges van de aan de rivieren gelegen zowel als van alle 
andere landsdelen en de tollen die door de keizer met toestemming van de keurvorsten, met name aan 
de graaf van Oldenburg maar ook aan anderen op de Wezer, zijn toegestaan of die door langjarige 
gewoonte zijn ontstaan, zullen in volle omvang in stand blijven en geheven worden. Verder zal de han-
del volledig vrij zijn en zal haar overal te land en op het water veilige doortocht worden verleend. Alle 
vazallen, onderdanen, bondgenoten en hun inwoners van beide Partijen zullen de vrijheid hebben te 
reizen, handel te drijven en terug te keren zoals het hun voor de oorlog overal in Duitsland geoorloofd 
was …] Art. IX van het verdrag van Osnabrück en par. 67-68 (indeling APW) van dat van Munster, beide 
van 24 okt. 1648. Latijnse tekst en diverse latere vertalingen in tekstuitgaven van APW (Acta Pacis 
Westphalicae, Universiteit Bonn), www.pax-westphalica.de. 
315 Deze tol werd pas in 1820 afgekocht en afgeschaft. 
316 Buchstab, Reichsstädte, Städtekurie und Westfälischer Friedenskongreß, p. 150-151. 
317 Idem, p. 152-153, 155. 
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de vroegere betrekkingen maar in zeer beperkte mate. Door de vele verspreide 
tollen, heffingen en bijzondere rechten bleef de toestand voor de interregionale en 
internationale handel knellend en verergerde die op veel plaatsen zelfs nog. Ver-
schillende waterwegen werden daardoor in de praktijk nagenoeg geheel onbruik-
baar. De klachten over deze handelsbelemmeringen bleven in de eeuwen daarna 
dan ook voortduren.318 

De specifieke voorzieningen inzake handel en verkeer in het Frans-Duitse en het 
Zweeds-Duitse verdrag waren onderdeel van de Satisfaktion (genoegdoening) die 
aan Frankrijk en Zweden moest worden verschaft als 'onkostenvergoeding' en 
voor het opgeven van een deel van hun veroveringen. Een enkele bepaling daar-
van, paragraaf 85 van het Frans-Duitse verdrag van Munster, wordt vaak, maar 
zonder veel verklaring, genoemd als aanzet voor de vrije vaart op internationale 
rivieren.319 Het verdrag bevestigde de definitieve inlijving door Frankrijk van de 
Habsburgse steden en landschappen in de Elzas, deels in volle soevereiniteit en 
deels als leen van het Rijk, en van het bruggenhoofd Breisach op de rechter Rijnoe-
ver.320 De verspreide bezittingen van het Huis Oostenrijk in het Duitse Rijk waren 
voor het verwante Huis van Spanje van groot belang als etappeplaatsen op de weg 
van Noord-Italië naar de Nederlanden. Langs deze 'Spaanse weg' werden veel van 
de huurtroepen naar de oorlogsgebieden aan- en afgevoerd. De Franse politiek was 
er steeds op gericht de verschillende tracés van deze weg zoveel mogelijk af te 
snijden. De overname door Frankrijk van de Habsburgse gebieden in de Elzas was 
daarvoor van beslissende betekenis.321 Frankrijk kon zich veroorloven de bezette 
erflanden op de rechter Rijnoever in en bij de Breisgau322, op Breisach na, voor een 
groot geldbedrag aan het Huis Oostenrijk terug te geven. De genoemde paragraaf 
85 bevestigde die terugtrekking, onder enkele voorwaarden op het gebied van 
handel en verkeer. Het bezit van delen van de Elzas had Frankrijk, zij het slechts 
over enkele korte stukjes, ook Rijnoeverstaat gemaakt. Van bijzondere economi-
sche betekenis was dat nog niet. Frankrijk eiste en verkreeg echter dat bij zijn 
nieuwe bezit geen extra handelsbarrières zouden worden gelegd. Handel en ver-

                                                                    
318 Vitányi, The international regime of river navigation, p. 27-28. Buchstab, Reichsstädte, Städtekurie und 
Westfälischer Friedenskongreß, p. 154-155. 
319 'Der Friede von Münster, der die völlige Freiheit der Rheinschiffahrt verkündete (§ 85), war also in 
Mainz ebenso wie in Köln unbeachtet geblieben.' [Aan de Vrede van Munster, die de volledige vrijheid 
van de Rijnscheepvaart afkondigde (par. 85), had men zich dus zowel in Ments als in Keulen niet ge-
houden] Gönnenwein, Das Stapel- und Niederlagsrecht, p. 190. Dezelfde fout treft men o.a. aan bij Cham-
berlain, The regime of international rivers, p. 145, bij Vitányi, The international regime of river navi-
gation, p. 27-28, Ferrier, La liberté de navigation sur le Rhin de Bâle à la mer, p. 15, en De Decker, Euro-
pees internationaal rivierenrecht, p. 95-96 (die dacht dat het om Rijn en Maas ging). 
320 Par. 73-74, tekstuitgaven van Acta Pacis Westphalicae, Universiteit Bonn, www.pax-westphalica.de. 
321 '… & que cette dangereuse communication des forces de la Maison d'Aûtriche, qui a donné tant de 
crainte à nos pères, se trouve aujourd'hui rompuë & discontinuée par le soin & la prudente conduite de 
Vôtre Majesté.' [… en dat deze gevaarlijke verbinding van de krijgsmacht van het Huis Oostenrijk, die bij 
onze vaderen zoveel vrees heeft opgewekt, nu is verbroken en opgehouden door de zorg en het wijze 
handelen van Uwe Majesteit.] Brief van de gevolmachtigden in Munster aan de koningin-regentes, 17 
sept. 1646, Clément, Mémoires et négociations secrètes de la Cour de France touchant la paix de Munster,  
dl. 3, p. 244-245. Zie ook Parker, Het Spaanse leger in de Lage Landen, p. 60-63 
322 Habsburgs gebied ten noorden en ten oosten van de Rijn in de driehoek Offenburg-Bazel-Waldshut. 
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keer tussen beide oevers en de Rijnscheepvaart zouden er vrij moeten zijn. De 
scheepvaart mocht er niet meer dan normaal worden opgehouden en alleen de 
vooroorlogse tollen en heffingen waren toegestaan. De plaats van deze bepaling in 
het verdrag en de tekst zelf wijzen erop dat het geen algemene regeling betrof. Zo 
sprak het verdrag hier slechts over de Rijn onder (voormalig) 'Oostenrijks bewind'. 
Het betreffende traject werd niet nader gedefinieerd maar waarschijnlijk werd de 
rivier ongeveer tussen Straatsburg en Bazel bedoeld.323 Deze bijzondere bepaling 
werd in de latere verdragen van Rijswijk, Rastatt en Baden in Aargau voor het 
wisselende Frans-Duitse Rijngedeelte in wat andere woorden herhaald (zie para-
graaf 6.9). Het ging ook daarbij om regionale overeenstemming over een weder-
zijds belang bij een relatief kort stuk grensvormende Boven-Rijn, niet om de hele 
Duitse Rijn of om het meer principiële probleem tussen boven- en benedenstroom-
se oeverstaten.324 Dit moge ook blijken uit het feit dat de verbodemingsplicht in 
verschillende steden aan de Rijn vrij ongestoord tot in de 19e eeuw kon voortbe-
staan. Het gaat dan ook te ver in deze bepaling van het Munsterse verdrag een 
betekenisvolle stap in de ontwikkeling van de vrije Rijnvaart, laat staan van de 
vrijheid van internationale rivierscheepvaart, te willen zien.325 

Veel minder bekend is de specifieke regeling over het tolregime die voorkomt in 
het Zweeds-Duitse verdrag van Osnabrück. Deze vertoont in zijn doelstelling gelij-
kenis met de regeling voor de Schelde in het Spaans-Staatse verdrag van Munster. 
Zweden hield aan het eind van de Dertigjarige Oorlog nog grote delen van Noord-
Duitsland bezet. Het wilde daarvan bij de vrede enkele belangrijke kustgebieden 
behouden, onder andere die aan de Wezer, de Elbe en de Oder, met alle daarbij 
behorende rechten op die rivieren en hun mondingen. Zo kreeg het de profijtelijke 
oude tol van Stade, in de monding van de Elbe op de weg van en naar Hamburg, in 
handen.326 Slechts in ruil voor een grote afkoopsom en bijkomende financiële toe-
                                                                    
323 [… Handel en verkeer tussen de inwoners van de aan beide oevers van de Rijn gelegen landen zullen 
vrij zijn. Met name zal de scheepvaart op de Rijn vrij zijn en zal geen Partij onder enig voorwendsel de 
stroomop of stroomaf varende schepen mogen hinderen, aanhouden, in beslag nemen of lastigvallen, 
behalve voor de gebruikelijke visitatie en inspectie van de waren. Verder zullen geen nieuwe en buiten-
gewone tollen, weg- of bruggelden, rechten of dergelijke andere belastingen op de Rijn mogen worden 
geheven, maar zullen beide Partijen zich tevredenstellen met de rechtmatige tollen en heffingen die 
voor deze oorlog onder het Oostenrijks bewind gebruikelijk waren.] Par. 85 (indeling APW) van ver-
drag van Munster, 24 okt. 1648. Latijnse tekst en diverse latere vertalingen in tekstuitgaven van APW 
(Acta Pacis Westphalicae, Universiteit Bonn), www.pax-westphalica.de. Voor de ontstaansgeschiedenis 
zie ook Repgen, "Die zollpolitischen Regelungen der Friedensverträge von 1648 mit Frankreich und 
Schweden", p. 305-310. Deze betrok de verkeersregeling op de 'Boven-Rijn'. 
324 De lovende woorden van Vitányi, The international regime of river navigation, p. 27-28, en De Decker, 
Europees internationaal rivierenrecht, p. 96-97, over de bepalingen inzake vrijheid van scheepvaart in 
de verdragen van Rijswijk en Rastatt/Baden zijn dan ook niet terecht. 
325 Engelhardt, Du régime conventionnel des fleuves internationaux, p. 16. Ik deel overigens niet de me-
ning van Repgen, "Die zollpolitischen Regelungen der Friedensverträge von 1648 mit Frankreich und 
Schweden", p. 306-313, dat deze bepaling gezien de daarnaast geldende algemene bepalingen eigenlijk 
dubbelop was. Ze spreekt, anders dan deze laatste, ook van plaatselijke vrije scheepvaart en niet alleen 
van vrije handel en vrij personenverkeer. 
326 Denemarken, dat de oostelijke, Holsteinse oever van de Neder-Elbe beheerste, wilde met een tol in 
Glückstadt de vaart op Hamburgs belasten. Door Zweedse tussenkomst mislukte dat. Hamburg sloot in 
1691 met Zweden een uitvoeringsovereenkomst over de Stadetol. Deze zou pas in 1861 na internatio-
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gevingen was Zweden bereid zich uit de andere bezette gebieden terug te trek-
ken.327 Een belangrijke eis was dat het de 'licenten' (een 'zeetol' op alle in- of uit-
gevoerde waren), die het in 1630 bij zijn inval in het Rijk aan de Oostzeekust had 
ingesteld, mocht voortzetten. Zweden redeneerde – net als de Republiek – dat het 
volledig rechtmatig (a potestate publica legitime) in zijn Duitse gebieden handels- 
en belastingregels kon stellen of wijzigen. Het verkeerde eveneens in een sterke 
positie en verkreeg uiteindelijk nagenoeg wat het wilde.328 Zweden kreeg het 
'eeuwigdurend' recht (ius perpetuum) zijn licenten te blijven heffen, niet alleen in 
de havens en op de kusten van het voortaan Zweedse Voor-Pommeren, maar ook 
in het aangrenzende Mecklenburg en Achter-Pommeren die het zou ontruimen. 
Door de heffing ook naar de aangrenzende gebieden uit te strekken, werd het uit-
wijken van de handel voorkomen, net zoals de belastingmaatregel van artikel 15 in 
het Spaans-Staatse verdrag voor de Vlaamse kusthavens beoogde. Terwijl die laat-
ste maatregel door Spanje zou moeten worden uitgevoerd en het Spaans bestuur 
er de opbrengst van kreeg, was Zweden zelfs mede-uitvoerder en -begunstigde van 
de licentheffing in zijn buurlanden. De enige voorwaarde die werd gesteld, was dat 
Zweden de licenten zover moest matigen dat de handel er niet door zou stilvallen 
(… sed ad eam taxae moderationem reducenta, ne commercia in iis locis interci-
dant)!329 Met de inkomsten uit de licenten wilde Zweden zijn dure garnizoenen in 
Voor-Pommeren onderhouden330, net zoals het verbodemen en de convooien op de 
Schelde Zeeland moesten helpen de kosten van zijn zeemacht te dragen. In beide 
gevallen zouden die inkomsten daarvoor onvoldoende blijken. 

Dit overziende kan men stellen dat de bepalingen in de drie Westfaalse verdragen 
van 1648, het Spaans-Staatse, het Frans-Duitse en het Zweeds-Duitse, inzake de 
uitgangspunten van handel, verkeer en scheepvaart niet wezenlijk verschilden. In 
alle drie de verdragen was er sprake van vrij en veilig vervoer van personen en 
goederen en van onbelemmerde handel. Er was echter, met één uitzondering, ner-
gens met zoveel woorden sprake van vrije doorvaart voor handelsschepen. Die 
uitzondering betrof een stuk grensscheidende Boven-Rijn, waar de belangen van 
de beide oeverlanden samenvielen. De drie verdragen bepaalden elk als algemene 
lijn dat overmatige heffingen en andere regelingen uit de oorlogstijd zouden wor-
den afgeschaft. Alle rechtmatige oude tollen, stapel- en overslagrechten konden 
                                                                                                                                                                      
nale actie worden afgekocht en opgeheven. Soetbeer, Des Stader-Elbzolles Ursprung, Fortgang und 
Bestand: Eine publicistische Darstellung, p. 22-26. 
327 Buchstab, Reichsstädte, Städtekurie und Westfälischer Friedenskongreß, p. 170-173. 
328 Repgen, "Die zollpolitischen Regelungen der Friedensverträge von 1648 mit Frankreich und Schwe-
den", p. 313-321. Buchholz, Deutsche Geschichte im Osten Europas: Pommern, p. 233-243. 
329 '… Daer-en boven staet hy [keizer Ferdinand III] haer [koningin Christina I van Zweden] van ge-
lijcken toe de hedensdaegsche tollen, gemeenelijck licenten genaemt, ontrent de stranden en havenen 
van Pomeren en Meckelenburgh met blijvigh of gheduerich recht, edoch tot soo een matigheyt van taxe 
te reduceren dat daerdoor inde selve plaetsen de commercien niet vergaen.' Nederlandse vertaling uit 
1648, pamflet Knuttel nr. 5652, p. 40. Art. X, par. 13, tekstuitgaven van APW (Acta Pacis Westphalicae, 
Universiteit Bonn), www.pax-westphalica.de. 
330 Back, Herzog und Landschaft: Politische Ideen und Verfassungsprogramme in Schwedisch-Pommern 
um die Mitte des 17. Jahrhunderts, p. 229-235. De verbinding ('Zu diesem Zweck …') die in de Duitse 
vertaling van 1984/1994 wordt gelegd tussen de licenten en de stichting van een universiteit is een 
vertaalfout. 
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blijven voortbestaan. De politiek bepaalde dat ook enkele met name genoemde 
regelingen uit de oorlogstijd, de Oldenburgse tol op de Wezer, de Zweeds-
Pommerse licenten en het verbodemen op de Schelde werden gewettigd en be-
krachtigd. De bewoordingen op het punt van handel, verkeer en rivierscheepvaart 
in elk van de drie verdragen herinneren aan die van het verdrag van het Twaalf-
jarig Bestand – teruggaand op het Frans-Britse bemiddelingsvoorstel van eind 
1608 – en aan die van Grotius in zijn De iure belli ac pacis. Aannemelijk is dat in elk 
geval de Staatse, Franse en Zweedse gedelegeerden het werk van Grotius kenden. 
De Staatse voorman Adriaan Pauw was een verzamelaar van zijn complete werk. 
Verder bracht Grotius zijn ballingschap aan of nabij het Franse en Zweedse hof 
door, was hij Zweeds ambassadeur in Frankrijk en had hij dit traktaat aan de Fran-
se koning opgedragen. Zijn stille hoop was, te worden gevraagd als onderhan-
delaar in Westfalen voor Zweden, of beter nog de Republiek.331 Voor overeen-
stemming op het punt van het rivierenrecht pleit ook dat Frankrijk, Zweden en de 
Republiek bondgenoten waren die vóór en op de vredesconferentie nauw contact 
onderhielden, ook toen ze in 1645 gelijktijdig aan een instructie voor hun onder-
handelingsdelegatie werkten.332 Het op 30 januari 1648 in Munster tussen Spanje 
en de Staten-Generaal gesloten verdrag week daarom inzake het rivierenrecht, qua 
bedoeling en gevolgen, niet van de beide andere verdragen van de Westfaalse vre-
desconferentie af.  

4.26 Besluit 

***  Het ontstaan van de verbodemingsplicht op de Schelde  *** 

Omstreeks het midden van de 16e eeuw kende de benedenloop van de Schelde een 
betrekkelijke vrijheid van handel en scheepvaart voor alle landen. De belangrijkste 
Zeeuwse tollen, van Iersekeroord en de Honte, werden toen in en door Antwerpen 
geheven. Middelburg hield echter alle schepen met bestemming Antwerpen aan en 
controleerde ze op grond van zijn wijnmeetrecht. De Grote Raad te Mechelen be-
vestigde dat recht nog eens in 1559. De wijn moest eerst langs de douane in Mid-
delburg gevoerd worden, maar schepen zonder wijn konden meteen doorvaren. 
Veel buitenlandse schepen gebruikten vrijwillig, om vaartechnische redenen, de 
rede van Walcheren als voorhaven van Antwerpen en Gent. Op het tussenliggende 
traject voeren kleinere lichters. Vanaf het begin van de opstand in de jaren zeven-
tig stegen de lasten voor de handel en scheepvaart door extra geleidegelden en 
oorlogsheffingen van elk van de gewesten. Hieruit ontstond een systeem van con-
vooien en licenten dat uiteindelijk door de Staten-Generaal in Den Haag en de re-
gering in Brussel centraal voor hun gebied in plakkaten werd vastgelegd. Deze 
inkomsten werden aan beide zijden onmisbaar voor de financiering van hun be-
stuur en de oorlog. Herhaalde korte of langere, gehele of gedeeltelijke handelsver-
                                                                    
331 Ridderikhoff, "Hugo de Groot en de voorbereidingen voor de Vrede van Munster", p. 47-55. 
332 Groenveld, Unie – Bestand – Vrede, p. 143-144, 149, 156. 
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boden, vooral uitgaande van de regering in het Zuiden, troffen daarna nog de han-
del op de Schelde. Wederzijds was steeds de bevoorrading van de vijand met oor-
logstuig en militaire voorraden verboden. Na de verovering van Gent, Brugge en 
Antwerpen door Alexander Farnese voerden zowel de Republiek als de regering in 
Brussel op de Schelde een systeem van verplichte controle van de lading en verbo-
demen in. Dit gebeurde vooral om belastingtechnische en veiligheidsredenen; het 
werd de 'sluiting' van de Schelde genoemd. Vreemde schepen, die een risico vorm-
den voor aanslagen op dijken en kustplaatsen in de Republiek, werden niet toege-
laten. Het handelsverkeer van het Spaanse Zuiden over de Zeeuwse Schelde van en 
naar overzee ging gewoon door, weliswaar met extra heffingen en dubbele over-
slag. Er was dus, behoudens in perioden van een Spaanse handelsboycot, geen 
sprake van een fysieke sluiting van de vaarweg of een verbod op doorvoer van 
handelsgoederen. Wel werden de moeilijk te controleren Vlaamse kusthavens in 
oorlogstijd door zeepatrouilles zoveel mogelijk geblokkeerd. 

***  De ondergeschikte rol van de verbodemingsplicht in de onderhandelingen  *** 

De overslagplicht werd voor het eerst verdragsrechtelijk vastgelegd door de over-
eenkomsten tussen Brugge en Zeeland van 1591 en 1596. De verbodeming bij de 
vaart op Antwerpen en Gent werd gedurende de oorlog niet formeel tussen de 
partijen geregeld, maar het systeem werkte niettemin vlot. Bij de eerste officiële 
vredesonderhandelingen begin 1608 speelden de 'binnenlandse' verkeerskwesties 
een ondergeschikte rol. De Republiek was bereid het vooroorlogse Schelderegime 
te herstellen, als de aartshertogen en de Spaanse koning haar volle soevereiniteit 
zouden erkennen en haar vrij lieten in de vaart op Oost-Indië. De ontwerp-
verdragsartikelen over de vrije doorvaart op de Schelde werden zonder veel be-
zwaren door de Staten-Generaal goedgekeurd. Toen bleek dat de koning de volle-
dige soevereiniteit in kerkzaken en de Indiëvaart niet wilde toestaan, was dit voor-
stel van de baan. Bij de onderhandelingen over een bestand, die daarop volgden, 
was de vrije Scheldevaart een ruilmiddel in het geheel van openstaande kwesties. 
De bemiddelaars toonden er geen bijzondere belangstelling voor. Toen de grenzen 
van een bestandsverdrag zich eind 1608 aftekenden, maakte Zeeland voor het 
eerst een hard punt van het Schelderegime. Het wist zijn eis van behoud van de 
verbodeming, als vermeende waarborg voor zijn veiligheid en de eigen economi-
sche activiteit, ten slotte door te drukken. Het verdrag vermeldde er niets over. De 
blokkade van de Vlaamse kusthavens en het lastbreken op de 'binnenlandse' tra-
jecten vervielen, de hoge Staatse licenten werden verlaagd, maar de oorlogsrege-
ling van het verbodemen van de zeevaart werd gehandhaafd. Het werd een strijd-
punt, vooral omdat de regeringen in Brussel en Madrid daarin een symbool zagen 
van Staatse soevereiniteit. Brussel liet als vergelding zijn zware douaneheffingen 
op de Schelde voortbestaan, waardoor veel van de handel uitweek en Zeeland en 
Antwerpen grote economische schade leden. Nadere onderhandelingen van eind 
1609 tot 1613, vooral uitgaande van Antwerpen, leidden niet tot veel verdere 
overeenstemming. 
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Pas in 1626, na afloop van het bestand en midden in een periode van Spaanse han-
delsblokkade, werden de onderhandelingen in het geheim in Roosendaal hervat. In 
de zomer van 1628, onder militaire druk van de Duitse Katholieke Liga, gaf de 
Republiek aan dat ze bereid was tot toegevingen inzake het Schelderegime. Op-
nieuw liet de koning de gelegenheid voorbijgaan. De krijgskansen keerden snel en 
in 1629 bood Spanje weer een bestand aan onder de voorwaarden van 1609. De 
Republiek nam daar toen geen genoegen meer mee en koos ervoor samen met 
Frankrijk de oorlog voort te zetten. Dat leidde tot enig militair succes van de Repu-
bliek en in 1632 tot onderhandelingen in Maastricht met de Zuidelijke Staten-
Generaal. Een poging tot hereniging op Staatse voorwaarden mislukte. Spanje 
herwon daarna de controle over de delegatie van het Zuiden. Bij de verdere onder-
handelingen in Den Haag over vrede of een bestand speelde het Schelderegime 
alleen een bijkomstige rol. Holland hechtte weinig waarde aan de verbodemings-
plicht. Slechts na sterke Zeeuwse druk kon die – en de eis van gelijke heffingen 
voor de Schelde en de Vlaamse kusthavens – in de Staatse instructie worden opge-
nomen, maar niet als breekpunt. Van hun kant maakten de Zuidelijken geen harde 
eis van de vrije doorvaart op de Schelde. Ze waren bereid de hoge douanetarieven 
af te schaffen als de Republiek ze van haar kant zou verlagen. De werkelijke pro-
blemen lagen bij de West-Indische handel en andere zaken van de Spaanse kroon. 
Omdat beide partijen daarin niet toegaven, eindigden de onderhandelingen in 
1633 vruchteloos. 

De oorlog werd voortgezet, waarbij de Spaanse macht na een korte opleving ver-
der taande. Bij nieuwe onderhandelingen over een bestand, die ten slotte in het 
kader van de Westfaalse vredesconferentie plaatsvonden, herhaalden zich delen 
van de scenario's van 1609 en 1632. Weer toonden Holland en de 'landprovincies' 
weinig belangstelling voor de 'sluiting' van de Schelde, maar kreeg Zeeland gedaan 
dat deze als streefdoel werd opgenomen in de instructie. Door de haastige toege-
vendheid van de Spaanse delegatie werden de Staatse voorstellen over de Schelde 
en de Vlaamse kusthavens vrijwel ongewijzigd aangenomen. Toen het bestandsak-
koord werd omgezet in een definitieve vrede – die andere uitgangspunten had 
kunnen hebben – speelde Zeeland nog eens op en bereikte dat de artikelen over de 
Schelde ongewijzigd bleven. 

Het overzicht van de vredes- en bestandsonderhandelingen tijdens de Tachtigjari-
ge Oorlog leert dat de Scheldekwesties steeds een ondergeschikte rol speelden. De 
Zuidelijken en Spanje stelden wel iedere keer de eis van vrije doorvaart op de 
Schelde, maar maakten daarvan nooit een breekpunt. 'Kroonzaken' als de soeve-
reiniteit, de godsdienst en de vaart op Indië gingen voor. Voor Holland en de 'land-
provincies' golden grotendeels dezelfde prioriteiten en had het verbodemen op de 
Schelde evenmin veel belang. Ze zagen het als een geschikt ruilmiddel in het geheel 
van de onderhandelingen, soms zelfs als een beletsel voor een goed resultaat. Een 
grote meerderheid van de Staten-Generaal toonde zich steeds geneigd de verbo-
demingsplicht in een grote vredesovereenkomst op te geven. Alleen Zeeland legde 
op verschillende momenten, meestal pas aan het eind van de onderhandelingen, al 
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zijn gewicht in de schaal om deze te behouden. De uitkomst van dat krachtenspel 
stond nooit van tevoren vast. Enkele malen zegde de Republiek de vrije vaart op de 
Schelde toe of stelde ze zich daarvoor open. Door Spaanse aarzelingen, het voor-
gaan van vermeende Spaanse belangen, en wantrouwen en trots van het bestuur in 
Brussel en Madrid, werden die kansen niet benut.  

***  De oorzaken van het achterblijven van de Scheldevaart  *** 

Gedurende de oorlog ondernam Spanje verschillende uitgebreide en lang volge-
houden pogingen de economie van de Verenigde Provincies met rivierblokkades, 
handelsboycots en maritieme allianties te breken. Omgekeerd was er in de Repu-
bliek geen draagvlak voor een soortgelijke politiek, afgezien van beperkte vergel-
dingsmaatregelen. Ze kon de inkomsten uit de handel met het Spaanse rijk niet 
missen. Zeeland had een grote vracht- en vissersvloot (schippers, reders, vissers) 
en enkele belangrijke handelshuizen (bevrachters) die vooral handelden met Zuid-
Europa, Engeland, de Oostzee en de Indiën. Het kon echter vanwege zijn geringe 
eigen markt, zijn perifere ligging, de traditionele wedijver en de politieke en gods-
dienstige tegenstellingen niet verwachten dat het de plaats van de grote Zuidelijke 
handelscentra zou kunnen overnemen. Voor de vestiging van een volledig stapel-
recht op de Schelde miste het de macht. Dat zou ook tot een grootscheeps uitwij-
ken van de handel naar andere havens hebben geleid. Om tenminste zijn zeemacht 
te kunnen bekostigen, probeerde het daarom net als in voorgaande eeuwen zoveel 
mogelijk indirect voordeel van de handel van het Zuiden te behalen. Het ontleende 
inkomsten aan tol, convooien en licenten en het verbodemen op de Schelde. Om 
het verkeer naar de Schelde te blijven trekken, moest Zeeland de doorvaartkosten 
beperkt houden. Men hoopte in Zeeland dat dit ook de eigen handel met het Zuiden 
en de vestiging van buitenlandse bevrachters zou bevorderen. Om Spaanse militai-
re bevoorrading en het uitwijken van de handel te voorkomen, blokkeerde de Re-
publiek daarnaast in oorlogstijd zo goed mogelijk de Vlaamse kusthavens. De rege-
ring in Brussel reageerde met zeer hoge in- en uitvoerheffingen op de Schelde, 
waardoor de handelsstromen zich toch voor een groot deel naar buiten Zeeland 
verlegden. Ten tijde van het bestand en in vredestijd verviel de kustblokkade, maar 
bleven de hoge Spaanse heffingen op de Schelde. Daardoor verplaatste de Zuidelij-
ke handel zich nog in versterkte mate naar de Vlaamse kust. Zo ontstond een pres-
tigestrijd waarvan zowel de Zuidelijke Nederlanden als Zeeland het slachtoffer 
werden. Zeeland had een regelmatige bron van inkomsten aan de pendelvaart en 
de heffingen op de Scheldehandel, maar minder dan het had gehoopt. Ook nam de 
eigen tussenhandel niet toe, maar eerder af. Dat Zeeland het verbodemen zou heb-
ben doorgedreven om de handelsvaart van Antwerpen te bemoeilijken is daarom 
in strijd met de logica. 

De neergang van Antwerpen als centrum van handel en betalingsverkeer was min-
der groot dan veelal werd aangenomen. Ook was het een geleidelijk proces dat al 
vóór de opstand rond 1550 inzette. Het was niet primair verbonden aan de ver-
overing van de stad door Farnese en de daaropvolgende verplichte verbodeming 
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op de Schelde. De afhankelijkheid van de handel in luxe goederen en van buiten-
landse handelshuizen en vrachtvaarders maakten de Antwerpse economie kwets-
baar voor verstoringen. Het einde van de religieuze tolerantie, overgaand in on-
derdrukking, naast oorlogen en een diepe economische crisis, deden een groot deel 
van de buitenlandse en de eigen kooplieden uitwijken. Deze emigratie was op di-
verse omringende landen gericht, vooral op Engeland, Duitsland en Frankrijk. 
Zeeland speelde er een kleine rol in en Holland werd pas later een centrum van 
aantrekking. Antwerpen bleef een belangrijk commercieel centrum, ook voor het 
buitenland, maar werd als Europese stapelmarkt door verschillende steden voor-
bijgestreefd. Belangrijke oorzaken daarvan waren de strenge godsdienstpolitiek 
van de regering in het Zuiden en haar afweer van contacten met de Republiek. Ook 
maakten de hoge Spaanse douanerechten en de dubbele tollen de Schelderoute 
relatief duur. Tegenover deze extra belasting van de Scheldevaart stond de begun-
stiging van de handel via de Vlaamse kusthavens. Het is daarom niet aannemelijk 
dat het verplichte verbodemen op de Schelde, dat een relatief geringe kostenpost 
vormde, een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij de achteruitgang van de Ant-
werpse haven. De stad was veeleer slachtoffer van het beleid van de regeringen in 
Brussel en Madrid, die zich niet wensten neer te leggen bij de Staatse soevereiniteit 
over de Beneden-Schelde. Het opkomen van de Hollandse havens, Amsterdam 
voorop, had eigen gronden die weinig verband hielden met de relatieve achteruit-
gang van Antwerpen. In de 17e-eeuwse documenten en literatuur werd die relatie 
ook nauwelijks gelegd, en dan nog voornamelijk door (oud-)Antwerpenaren zelf. 
In Antwerpse koopmans- en bestuurskringen ontwikkelde zich vanaf het eind van 
de 16e eeuw een ideologisch vertoog dat het Antwerps welzijn verbond met een 
volledig vrije toegang tot de zee. Dit verhaal werd een instituut dat zichzelf in 
stand hield en versterkte.333 De bijbehorende juridische argumentatie veroorzaak-
te een sterke preoccupatie met doorvaartrechten, die tot in de tegenwoordige tijd 
doorwerkt. 

***  De verbodemingsplicht op Europese rivieren en kanalen  *** 

De verbodemingsplicht op de Zeeuwse Schelde was, in algemene zin en in bepaalde 
mate, hinderlijk voor een deel van het handelsverkeer op de rivier. Ze was echter 
geenszins de uitzonderlijke, hatelijke, onrechtvaardige en wrede maatregel die 
veel van de latere literatuur ervan gemaakt heeft. De verplichting om handelsgoe-
deren op bepaalde plaatsen aan doorgaande land- en waterwegen over te slaan op 
lokale schepen en voertuigen was in Europa, en ook daarbuiten, wijdverbreid. In 
de mondingen van de grote stromen, en ook hogerop de rivieren, was ze tot het 
begin van de 19e eeuw meer regel dan uitzondering. Rivieren waren in de praktijk 
in vakken verdeeld, waarin bepaalde steden een vervoersmonopolie handhaafden. 
Ze presenteerden het als een facilitaire dienst aan het handelsverkeer, waarbij 
door ervaren schippers met de beste schepen regelmatig en veilig vervoer werd 
geboden voor een redelijke prijs. Dit gebruik leidde op zich nergens tot het wegval-
                                                                    
333 Van Damme, "Scaldis geketend", p. 493-497, 502-503. 
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len van de handel, omdat door misbruik de zin en het voordeel van het monopolie 
zouden verdwijnen. Een groter probleem waren de vele en hoge tollen en hef-
fingen – die het vervoer op veel trajecten erg duur maakten – en de ook na de 
Westfaalse Vrede overblijvende stapelrechten, die de handel zelf monopoliseerden. 
Ook zonder eigen rechtstreekse verbinding met de zee of verderaf gelegen plaat-
sen konden handelscentra in het binnenland tot grote bloei komen. Steden die het 
vervoer naar die centra verzorgden, hadden belang bij deze bloei, die hun werk en 
inkomsten opleverden. In die verhouding stonden ook de Zeeuwse havens tot 
Antwerpen. Het was desalniettemin begrijpelijk dat de Zuidelijke Scheldehavens 
protesteerden tegen de verplichting van de ongevraagde dienst, die een beperking 
van hun vroegere vrijheid inhield. Het protest van de regeringen in Brussel en 
Madrid was echter vooral van politieke aard. Ook de Zuidelijke Nederlanden ken-
den verbodemingsrechten, zoals in Brugge en Gent, waardoor op de vaarwegen 
tussen Antwerpen en de Vlaamse kusthavens, zelfs meerdere malen, van schip 
gewisseld moest worden. Daaraan kwam pas na veel strijd in de tweede helft van 
de 18e eeuw een einde. Op de Rijn en andere rivieren overleefde de verbodemings-
plicht tot in het tweede kwart van de 19e eeuw. Geen stad in Europa die zo’n recht 
bezat deed er afstand van als ze daartoe niet door sterkere machten werd gedwon-
gen of er wat beters voor in ruil kreeg. 

***  De juridische basis van de verbodemingsplicht op de Schelde  *** 

Tijdens de onderhandelingen over vrede of een bestand is er, zover bekend, geen 
diepgaande discussie gevoerd over de juridische rechtvaardiging van de verbode-
mingsplicht. Voor de duur van de oorlog verdedigde de Republiek die als een veilig-
heids- en fiscale maatregel, gebaseerd op de algemene regels van het oorlogsrecht. 
Ook voor een bestand, dat de aanloop kon zijn naar een voortgezette oorlog, of naar 
een nog te kopen vrede, kon die motivering desnoods nog dienen. Over het toekom-
stige Schelderegime had noch Zeeland, noch de rest van de Republiek aanvankelijk 
een heldere voorstelling. Dat hing samen met de onduidelijke verhouding waarin ze 
stonden met de 'nog onvrije' Zuidelijke gewesten. Geen van beide partijen kon zich 
makkelijk losmaken van de voorstelling dat het de 'binnenlandse handel' betrof, 
waarvoor de oude rechten en vrijheden van de Bourgondische of Habsburgse Neder-
landen golden. Het Staatse voorstel van maart 1608 was daarvan een goed voor-
beeld. Zeeland beriep zich bij de verdere onderhandelingen nog wel op de privileges 
en rechten die het van oudsher op de Schelde zou hebben bezeten, zonder daarover 
echter geheel duidelijk te zijn. Het was ook een riskante weg, omdat de Zuidelijken 
zich eveneens beriepen op oude vrijheden, waaronder het recht op vrije doorgang. 
De alternatieve benadering voor de Republiek was, de Spaanse Nederlanden als al 
dan niet vijandig buitenland te beschouwen. Naarmate de oorlog voortduurde, kwa-
men de Staten steeds meer tot het besef dat ze als soeverein in eigen land en op de 
eigen stromen zelf hun regels konden stellen of oude regels konden wijzigen. Dit 
werd vergemakkelijkt doordat ook de Spaanse koning en de aartshertogen er gere-
geld aan herinnerden dat zij in hun gebied geen inmenging van buiten verdroegen. 
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In de literatuur over de Scheldekwestie werd niet veel aandacht besteed aan de 
juridische basis van de verbodemingsplicht. In het bijzonder is ze nooit serieus 
benaderd vanuit het 17e-eeuwse stapel-, overslag- en doorvaartrecht.334 Toch biedt 
dit recht een goede verklaring, waarom de verbodeming zonder al te veel tegen-
stand tot het eind van de 18e eeuw kon standhouden. De verbodemingsrechten op 
de Europese rivieren waren als milde vorm van stapelrecht, hoewel niet geliefd, 
algemeen gebruikelijk. Ze ontstonden meestal als gewoonterecht op plaatsen waar 
het verbodemen om praktische redenen al geregeld vrijwillig gebeurde. Op veel 
plaatsen aan Europese rivieren was zo'n gewoonterecht zelfs door de keizer, ko-
ning of landsheer om politieke, financiële of commerciële redenen in een specifiek 
privilege omgezet. Op de Zeeuwse Schelde was het verbodemen van grote buiten-
landse schepen van oudsher gewoon, maar dit had nog niet tot een gewoonterecht 
geleid en zeker niet tot een officieel privilege. Gedurende de tachtig jaren van de 
opstand was het verbodemen echter op grond van het oorlogsrecht algemeen ver-
plicht geweest. Wat eerst al 'gewoon' was werd op de lange duur 'gewoonte' en 
benaderde daardoor een blijvend recht. De Staten van Zeeland en de Staten-
Generaal – die zich soeverein achtten op de Beneden-Schelde – hielden aanvanke-
lijk de vooroorlogse verhoudingen als richtsnoer, maar lieten steeds meer blijken 
ongebonden te willen beschikken over de Scheldevaart. Vrije doorvaart zou al dan 
niet als gunst of compensatie kunnen worden toegestaan. Randvoorwaarden daar-
bij waren voor hen slechts de wederzijdse vrijheid van handel en de vrije doorgang 
van personen en goederen. De verschillende in de onderhavige periode voorge-
stelde of gesloten verdragen spraken ook onveranderd van vrije handel en veilig 
en onbelemmerd verkeer van goederen en personen. Dat sloot bijzondere tol- en 
verbodemingsrechten niet uit. De Staten-Generaal kozen er uiteindelijk onder 
Zeeuwse druk voor hun soevereine recht uit te oefenden om het 'gewoonterecht' 
van het verbodemen op de Schelde tot vaste regel te verklaren. Door het nog vast 
te leggen in een verdrag met het betrokken buurland, gegarandeerd door enkele 
andere mogendheden, was de zaak ook als positief recht beklonken. Het werd in-
ternationaal erkend of gedoogd en de Republiek was sterk genoeg om het zonodig 
af te dwingen. 

In de discussies over dit onderwerp wezen de Zuidelijken behalve op hun oude 
privileges ook op het algemeen erkende oude volkenrecht. Deze claims, hoe sym-
pathiek ze ook lijken, waren meer ceremonieel dan van praktische betekenis. Het 
bedoelde doorvaartrecht uit de landsheerlijke tijd gold niet meer automatisch in 
de nieuwe staatkundige situatie. Dat zou de soevereiniteit van de Zeeuwse Staten 
en de Staten-Generaal in belangrijke mate hebben ingeperkt. Ook over de rechten 
van de Republiek in de Spaanse gebieden moest opnieuw onderhandeld worden. 

                                                                    
334 Martens, Causes célèbres du droit des gens, dl. 2, p. 203, merkte het als een van de weinigen in zijn 
studie van volkenrechtskwesties op: 'Cette stipulation était une confirmation de l'antique droit 
d'étappes, d'après lequel des bâtimens étrangers, entrant dans l'Escaut, devaient rompre leur charge, et 
la remettre à des navires Zeelandais.' [Deze bepaling (art. 14 van het verdrag van Munster) was een 
bevestiging van het oude overslagrecht, volgens welk buitenlandse zeeschepen bij binnenkomst op de 
Schelde moesten lastbreken, en hun lading moesten overdragen aan Zeeuwse vaartuigen.] 
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De wederzijdse vroegere voorrechten waren niet helemaal zonder belang, maar 
hun lot werd uiteindelijk bepaald door elk van de beide soevereine staten en de 
scheidingsvoorwaarden in het vredesverdrag. Voor wat betreft het volkenrecht 
betoogden de Zuidelijken dat de vrije vaart op de rivieren door God en de natuur 
aan alle vrije volkeren gegeven was. Meer nog dan bij de vrijheid van de zee was 
dat een gelegenheidsargument dat vooral voor anderen bestemd was. Veel over-
heden, ook in Spanje en de Zuidelijke Nederlanden, gebruikten het op selectieve 
wijze. Nog aan het einde van de 18e eeuw weigerde Spanje aan de Verenigde Staten 
vrije doorvaart op de benedenloop van de Mississippi, die het beheerste zoals de 
Republiek die van de Schelde (zie paragraaf 6.10 en 6.12). Het internationale rivie-
renrecht lag nog allerminst vast. Er was in de eerste helft van de 17e eeuw wel vrij 
algemene overeenstemming over de natuurrechtelijke grondslag van handels- en 
verkeersvrijheid op rivieren. Nuttige of nodige beperkingen daarvan, die het we-
zen ervan niet zouden aantasten, werden door de 'bezitters' van die rivieren aan-
vaardbaar geacht. De handelsvrijheid werd onder andere begrensd door stapel-
rechten en heffingen, de verkeersvrijheid door verbodemingsrechten. Extremen 
daarin, zoals sommige stapelrechten en overmatige tollen en licenten, ondervon-
den veel kritiek. Zolang echter het personenverkeer op een rivier vrij was en aan-
liggende steden en landen via de rivier de voor hen noodzakelijke waren voor een 
redelijke prijs konden betrekken, werd aan de toenmalige basisregels van het vol-
kenrecht voldaan. In die zin moet men ook de betreffende bepalingen van de drie 
Westfaalse vredesverdragen zien. Ze bevestigden elk de vrije handel en het veilig 
en onbelemmerd verkeer van goederen en personen, maar bekrachtigden ook alle 
drie bijzondere rechten die plaatselijke beperkingen van die vrijheid inhielden. 
Verplicht gebruik van het lokale vervoersaanbod werd als verenigbaar met het 
natuurrecht van handelsvrijheid gezien. Volledig vrije vaart op rivieren was noch 
een algemeen erkend rechtsbeginsel, noch algemeen gewoonterecht. 

***  Doorvaartrecht in het werk van Grotius  *** 

De denkbeelden van Grotius over het rivierenrecht hebben tot nu toe, in tegenstel-
ling tot zijn zeerecht, weinig aandacht getrokken. Ze zijn ook nooit in verband ge-
bracht met de Scheldekwestie van zijn tijd. Verschillende schrijvers gaven er een al 
te eenzijdige uitleg aan. Ze beschreven de betreffende stellingen in De iure belli ac 
pacis als klassiek natuurrecht, waarmee de volledige vrijheid van rivierscheepvaart 
zou worden bepleit. Dat Grotius het onderwerp al eerder in zijn De iure praedae en 
Mare liberum behandelde, bleef buiten beschouwing. Zijn uitspraken uit 1625 wer-
den al te vrij, uitgaande van een bepaald verwachtingspatroon, geïnterpreteerd. 
Verschillende schrijvers namen als vanzelfsprekend aan dat handelsvrijheid 
scheepvaartvrijheid betekende. Grotius was er duidelijk over dat rivieren, anders 
dan de volle zee, door een volk in bezit genomen konden worden. Ook bepleitte hij 
vrij uitvoerig het recht van vrije doortocht van personen, van vrije handel en van 
vrije doorvoer van handelsgoederen op grensoverschrijdende rivieren. Het door-
vaartrecht voor vreemde schepen noemde hij daarbij niet; aannemelijk is dat hij 
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vermeed dit aan te roeren. Dat Grotius de vrijheid van rivierscheepvaart niet als 
een absoluut recht zag, maar eerder als een onvolkomen recht, bleek al uit het feit 
dat hij de heffing van redelijke tol- en convooigelden toelaatbaar vond. Opmerke-
lijk is in ieder geval de overeenstemming op deze punten tussen Grotius' stellingen 
en de teksten van het verdrag van het Twaalfjarig Bestand en de drie Westfaalse 
verdragen. De denkbeelden van Grotius over het rivierenrecht, hoewel slechts van 
beperkte betekenis binnen zijn werk, hebben in de tweede helft van de 17e en in de 
18e eeuw een rol gespeeld bij de ontwikkeling van dat recht. Het natuurrecht boet-
te daarbij nog aan invloed in en de oude en nieuwe soevereine staten beschouw-
den hun rivieren steeds meer als hun absolute eigendom. Pas vanaf het eind van de 
18e eeuw zou hierin een voorzichtige en langzame kentering optreden. Het verge-
lijken van het 17e-eeuwse Schelderegime met het moderne rivierenrecht is daarom 
een anachronisme. De 'sluiting' van de Schelde was in zijn historische context be-
grijpelijk en verdedigbaar, al kon men twisten over de politieke en economische 
doelmatigheid op langere termijn. Juridisch was ze in lijn met de stand van het 
recht van die tijd. Morele oordelen over het oudtijdse verbodemen op de Schelde 
zijn daarom hachelijk. 
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HOOFDSTUK 5  
PLANNEN VOOR SCHELDE-MAAS-
RIJNVERBINDINGEN, 16e-18e EEUW 

5.1 Inleiding: een dure droom van omstreden projecten 

De plannen voor Schelde-Maas-Rijnverbindingen van de 16e tot de 18e eeuw leid-
den niet tot veel brede beschouwingen in de algemene historische literatuur. Het 
waren hoofdzakelijk gewestelijke geschied- en heemkundigen uit Brabant, het 
Luikse en de Noordrijnlands–Noord-Limburgse grensregio die er belangstelling 
voor toonden, elk vooral voor de kanaalplannen uit de eigen streek. Die literatuur 
is voor een groot deel gebrekkig en achterhaald, maar wordt toch nog geregeld 
aangehaald.1 In de algemene literatuur worden de kanaalprojecten meestal slechts 
kort genoemd of behandeld, met een beperkte context. Om de aard van de pro-
jecten beter te doorgronden, is een uitgebreider onderzoek van de bronnen in 
meerdere archieven nodig. Dat laat toe meer onderbouwde verbanden te leggen 
met de politieke gebeurtenissen en ontwikkelingen van die tijd. Ten slotte kunnen 
de geografische en technische (waterbouwkundige) kanten van de toenmalige 
kanaalplannen nader worden belicht. Die aspecten geven meer inzicht in de pro-
blemen waarop de plannen stuitten. 

In dit hoofdstuk wordt, met gebruikmaking van nieuw ontsloten bronnen, en met 
weglating van veel details die al eerder werden beschreven, geprobeerd de ge-
schiedenis van de oude Schelde-Maas-Rijnverbindingen aan te vullen en te verdui-
delijken. Het onderzoek van de kanaalprojecten is in deze studie beperkt tot de 
belangrijkste, vanuit het zicht van de betrekkingen tussen de Noord en Zuid. Daar-
bij komen de handels- en veiligheidspolitiek van de belangrijkste actoren aan de 
orde, in het bijzonder hun Schelde- en Maaspolitiek. We gaan de beweegredenen 
en standpunten van de betrokken steden, provincies en landsregeringen met be-

                                                                    
1 Zoals Harsin, "Les projets de jonction de l'Escaut, de la Meuse et du Rhin". Verdienstelijke werken met 
veel gegevens, maar beperkte achtergrondinformatie, waren Pistor & Smeets, Die Fossa Eugeniana: Eine 
unvollendete Kanalverbindung zwischen Rhein und Maas 1626; Dassel & Plötz, Fossa Eugeniana: 
Weltgeschichte in der Region; Breugelmans, Het beheer van de Demer tijdens de 17e en 18e eeuw. 
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trekking tot de eerste kanaalplannen na, en onderzoeken waarom de meeste pro-
jecten mislukten. 

Bijzondere aandacht geven we daarbij aan het kanalenproject van 1626, waarover de 
bestaande literatuur veel vragen openliet. De plotselinge vreemde wendingen van dit 
project worden in het licht gesteld van, en zoveel mogelijk verklaard uit, de begelei-
dende politieke ontwikkelingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van enkele niet 
eerder gebruikte eigentijdse bronnen. Daarbij gaan we ook uitgebreid in op het plan 
van hetzelfde jaar om de Rijn naar de Maas te verleggen, waar de literatuur nauwe-
lijks melding van maakte. Met name gaan we na hoe het Spaanse plan er waarschijn-
lijk technisch uitzag, of het uitvoerbaar was en waarom het verlaten werd. 

Ten slotte analyseren we een drietal samengestelde verkeersprojecten aan de 
vooravond van en uit de 18e eeuw: (1) de kanaalplannen in de Zuidelijke conferen-
tie over handelspolitiek en infrastructuur van 1699, (2) het plan voor een achter-
landverbinding voor Oostende, dat niet verenigbaar was met het Pruisische Maas-
Rijn-Eemsproject, en (3) de pogingen om een straatweg of kanaal aan te leggen 
tussen Luik en 's-Hertogenbosch, en de tegenwerking daarbij van de regering in 
Brussel. Elk van de actoren (de Vlaamse, Brabantse, Luikse en Staatse steden en de 
gewestelijke en centrale regeringen van de Zuidelijke Nederlanden, Luik, Keur-
Keulen, Gulik, Pruisen en de Republiek) had zijn eigen belangen en doelstellingen. 
Aan de hand van de genoemde projecten wordt daarom ook de interne bestuurlijke 
verdeeldheid aanschouwelijk gemaakt. Daarbij ging het zowel om pogingen tot 
sanering van de belemmeringen van de vaart op de Schelde en de Maas, als om 
plannen voor de aanleg van vervangende kanalen en wegen. Verder toetsen we de 
veel gehoorde bewering dat het vooral de Republiek was die – telkens gedreven 
door jaloezie – de uitvoering van de kanalenprojecten van de 16e tot aan de 19e 
eeuw zou hebben verhinderd.2 

5.2 Brabantse kanaalplannen in de 16e eeuw 

Terwijl de Schelde onomstreden gelegen was in het kerngebied van de Nederlan-
den, bevond de Maas zich in de rafelrand daarvan. Haar bovenloop was betwist 
grensgebied tussen Frankrijk en Lotharingen. In de Nederlanden stroomde de 
Maas door of langs verspreide delen van Namen, de met Brabant verbonden gebie-
den van Limburg en Overmaas3, Gelre, Brabant en Holland. Daartussen lagen 'bui-
tenlandse' gebieden van het Duitse Rijk: Bouillon, Luik, Loon, Horn, Gulik, Kleef en 

                                                                    
2 Bijv.: 'D'autre part, toutes les tentatives de réalisation ont finalement échoué. Elles se sont butées en 
général à l'opposition irréductible du gouvernement des Provinces-Unies ou des intérêts hollandais.' 
[Anderzijds zijn alle pogingen tot uitvoering (van Schelde-Maas-Rijnverbindingen) uiteindelijk mislukt. 
Ze stuitten gewoonlijk op de onbuigzame tegenstand van de regering van de Verenigde Provincies of de 
Hollandse belangen.] Harsin, "Les projets de jonction", p. 157. Van Houtte, Economische geschiedenis van 
de Lage Landen 800-1800, p. 248-249. 
3 De landen van Overmaas waren enkele ten oosten van de Maas gelegen gebieden van de hertog van 
Brabant, met name de Landen van Valkenburg, 's-Hertogenrade en Daalhem (Dalhem). 
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nog een aantal vrije snipperlandjes. Door de verbrokkeling was er nauwelijks 
sprake van een gemeenschappelijk of afgestemd beheer van de Maas en van de 
jaagpaden, die dan ook slecht werden onderhouden. De vergaande opdeling van de 
Maas uitte zich ook in een veelheid van tollen, rechten en privileges, met een wir-
war van uitzonderingen en vrijstellingen.4 De tollen, 30 à 40 op de hele Maas, wa-
ren rond 1500 nog matig. Opgeteld vormden ze echter een serieuze belasting.5 
Conflicten ontstonden er meestal pas wanneer tollen of rechten eenzijdig werden 
verhoogd of uitgebreid.  

Vanuit de Ardennen werden natuursteen, leien en hout over de Maas verscheept, 
en uit de omgeving van Luik kalk, steenkool en ijzer. Uit de Maas- en Rijndelta 
bracht men meest vis, zout, wijn en zuivelwaren naar de bovenstroomse markten. 
Het volume van die laatste koopvaart was geringer dan die van de afvaart, zodat 
schepen geregeld leeg opvoeren. Dordrecht ontwikkelde zich tot draaischijf voor 
de handel op Maas en Rijn. De Hollandse graaf verleende het daarvoor eind 13e 
eeuw een begin van officieel stapelrecht, dat gaandeweg werd uitgebreid en weer 
ingeperkt.6 In de middenloop van de Maas werd de Gelderse Hanzestad Venlo het 
overslag- en verdeelcentrum, omdat grotere rivierschepen meestal maar tot daar 
konden opvaren. De vracht uit Dordrecht werd er geheel of gedeeltelijk verkocht 
en op kleinere platbodems overgeladen, of ze ging op de landweg verder.7 Venlo 
bezat verder een monopolie voor de overslag en de handel op de rechter Maasoe-
ver tussen Mook en Venlo. Hertog Reinoud II van Gelre verleende dit privilege op 1 
september 1343, tegelijk met de stadsrechten. Door dit overslagrecht, hoewel niet 
onomstreden, beheerste het de in- en uitvoer van een groot deel van het Gelders 
Overkwartier.8 Venlo kon ook lange tijd op basis van zijn macht en de oude ge-
woonte een vrij streng stapelrecht uitoefenen op de afvaart met kleine scheepjes 
vanuit de Boven- en Midden-Maas. Het vermarkten en overladen (verbodemen of 
lastbreken) in Venlo betekende voor kooplieden uit Luik en Maastricht een onno-
dige en kostbare beperking of onderbreking van de reis.9 

                                                                    
4 Tollen waren gewoonlijk fiscaal van aard en bevestigden de rechten van de heer. Roebroeck, "Hoe 
hebben vaart en handel op de Maas zich ontwikkeld vanaf de Middeleeuwen tot het einde van de 18e 
eeuw?", p. 56-63. Van Erp-Jacobs, "Iets over Maastollen en Bossche tolprivileges", p. 221-228. Over de 
oorsprong en de geschiedenis van de tollen zie verder par. 1.9, 2.13, 4.9, 4.15. 
5 Thurlings, De Maashandel van Venlo en Roermond in de 16e eeuw, 1473-1572, p. 44. 
6 Dijkhof, OBHZ, dl. 5, nr. 3532, 6 nov. 1299. Klein, De Trippen, p. 72-74. Herwaarden, Geschiedenis van 
Dordrecht tot 1572, p. 79-85. 
7 Thurlings, De Maashandel van Venlo en Roermond in de 16e eeuw, p. 138-141. 
8 'Voert so en suele wi niet laten gescien noch gehengen [= toestaan], dat enich opslach oft comenscap 
van enigerhande goede ergent si tuschen Moudic [= Mook] ende Venle an di side, daer Venle gelegen is, 
dan tot Venle.' Janssen de Limpens, Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond, nr. E6, p. 
184-186. Thurlings, De Maashandel van Venlo en Roermond in de 16e eeuw, p. 147-151. Hermans, Histo-
rische stedenatlas van Nederland, Afl. 6 (Venlo), p. 29. 
9 De meeste goederen moesten worden uitgeladen en aangeboden op de Venlose markt, waar de prijzen 
lager waren dan in Dordrecht. Op het traject naar Dordrecht moesten Venlose schepen worden ingezet, 
of ten minste Venlose bemanningen. Thurlings, De Maashandel van Venlo en Roermond in de 16e eeuw, p. 
141-142. 
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In het begin van de 16e eeuw breidde de industrie in het Luikerland belangrijk 
uit.10 Rond de hoofdstad werden ertsen en steenkool gewonnen en hout en houts-
kool uit de Ardennen aangevoerd. De productie kon door een aantal technolo-
gische vernieuwingen aanzienlijk worden opgevoerd. Luik trok ondernemers, des-
kundigen, arbeidskrachten en handelaren uit andere landen aan. Het werd daar-
mee het belangrijkste centrum van ijzerproductie en chemische nijverheid in de 
verre omtrek. De uitvoer en invoer van dat industriegebied vond vooral plaats over 
de Maas en was verbonden met de traditionele stapelplaatsen. Antwerpen en de 
Vlaamse markten werden bereikt via de tussenstations Venlo en Dordrecht. Al in 
het begin van de 16e eeuw streefden Brabantse steden naar een eigen handelsweg 
naar het Luikerland, waarmee de omweg, de tollen en andere nadelen van de 
Maasroute vermeden konden worden. Verkeersprojecten werden nog nauwelijks 
systematisch ontwikkeld; speciale overheidsdiensten of agentschappen daarvoor 
waren er niet. Kanalenplannen konden op alle niveaus ontstaan, bij de centrale 
overheid, de provincies, de steden, ofwel bij particuliere initiatiefnemers. Voor de 
uitvoering werd gewoonlijk een projectorganisatie ingezet. Een octrooi (vergun-
ning) van de landsheer of een andere overheid regelde in grote lijnen de techni-
sche en financiële voorwaarden. 

De stad Tienen vroeg in 1505 aan landsheer Filips 'de Schone' (1478-1506) octrooi 
voor het kanaliseren van de (Grote) Gete. Daarmee zou via de Demer, de Dijle en de 
Rupel een scheepvaartweg tussen die stad en de Schelde ontstaan. Tienen wilde 
overslagcentrum worden voor het massagoed dat over de landweg uit Luik en het 
Boven-Maasgebied zou kunnen worden aangevoerd. In omgekeerde richting moest 
het doorvoerstation worden voor producten uit de Delta. Door Filips' oorlog met 
de Geldersen en hun Luikse en Franse bondgenoten, alsmede door zijn Spaanse 
besognes, ging het plan voorlopig niet door. In 1517 vroeg Tienen opnieuw toe-
stemming, nu bij de nieuwe landsheer Karel V. Deze gaf Tienen octrooi om op eigen 
kosten de nodige werken uit te voeren en daarvoor tol- en sluisgelden te heffen. 
Als erkenning van zijn landsheerlijke rechten zou Karel een jaarlijkse afdracht 
ontvangen. Na afloop van het octrooi zouden het werk en het recht op de heffingen 
aan de vorst vervallen. 

Soe eys 't dat wy [Karel], …, geneghen wesende tot huere bede ende begheerte, gegonnen, geoctroy-
eert ende gewillecoert hebben, gonnen, octroyeren ende willekueren, hen gevende orloff ende con-
sent uuyt zonderlinghe gracie mits desen onsen brieve, dat zy die voirscreven riviere ende scep-
vairt [= vaart, kanaal] sullen moighen maken ende ordineren [= tot stand brengen], …, op hueren 
cost ende tot hueren meesten gerieve ende 't zelve zoe repareren ende voirsien van sluysen, 
spoeyen [= spuien] ende anderen nootsakelycke instrumenten, …11 

De scheepvaartweg kwam uiteindelijk in 1528 tot stand. Vanwege de hoge aan-
loopkosten werd het octrooi in 1549 nog voor twaalf jaar verlengd.12 Volgens en-

                                                                    
10 Roebroeck, "Hoe hebben vaart en handel op de Maas zich ontwikkeld?", p. 53. 
11 Brief Karel V, 9 dec. 1517, in Laurent, Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e serie, dl. 1, p. 605-607. 
Dit document bevat gegevens over de plannen van 1505 en 1517. Korte verwijzing in Dubois, Les Rues 
de Huy: Contribution à leur histoire, p. 401. Harsin, "Les projets de jonction", p. 138. 
12 Brief Karel V, 9 jan. 1549, in Lameere, Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e serie, dl. 6, p. 1-3.  
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kele auteurs hadden de plannenmakers oorspronkelijk de verbinding van Tienen 
over de waterscheiding willen doortrekken tot in de Méhaigne. Door die te kanali-
seren tot aan de Maas bij Hoei (Huy), zou een Schelde-Maasverbinding zijn verkre-
gen.13 Dit deel is nooit uitgevoerd.14 Ondanks het ontbreken van de kanaalverbin-
ding tussen Tienen en de Maas, was er in de 16e eeuw sprake van levendig scheep-
vaartverkeer tussen Antwerpen en het Getegebied. Er werd zeker een deel van de 
Maashandel via Tienen afgeleid, over de nieuwe waterweg en voor het resterende 
traject over de landweg. Het nabijgelegen Zoutleeuw aan de Kleine Gete speelde 
een vergelijkbare rol. Zout en haring uit Antwerpen werden, naar verluid vanwege 
de talrijke riviertollen, steeds meer over kanalen en de landweg door Brabant naar 
de bovenloop van de Maas gebracht.15 

In de loop van de 16e eeuw rees er bij de schippers en handelaars van de Boven-
Maas verzet tegen de door Venlo toegepaste stapel- en verbodemingsplicht.16 Aan 
dit gewoonterecht lag, anders dan bij zijn regionale stapelrecht voor het eigen 
achterland, geen uitdrukkelijk privilege ten grondslag. Het kwam onnatuurlijk 
voor, omdat de kleine scheepjes van de Boven-Maas gemakkelijk zouden kunnen 
doorvaren naar Dordrecht. Daar kwam bij dat het Midden-Maasgebied economisch 
verzwakt was door de machtsstrijd om Gelre, Kleef en Gulik, waardoor Venlo aan 
koopkracht inboette. Kort nadat Karel V in 1543 Gelre bij de Habsburgse Neder-
landen had ingelijfd, bracht Maastricht daarom de kwestie voor het Gelderse Hof in 
Arnhem. Waarschijnlijk daartoe aangezet door de centrale regering, liet dit hof het 
nieuwe algemene landsbelang van onbelemmerde handel voorgaan. Het paste in 
de politiek van Brussel om het regionale gewoonterecht en oude voorrechten zo-
veel mogelijk te vervangen door 'moderne' regels. Die waren geïnspireerd op het 
Romeinse recht en gericht op versterking van het vorstelijk gezag.17 Door het ont-

                                                                    
13 Dubois, Les Rues de Huy, p. 401, zonder bronvermelding. De Grandvoir, Canal maritime de Liège à 
l'Escaut: Mémoire à l'appui de l'avant-projet, p. 8. De voornoemde ordonnances van Karel V spraken níet 
over een verbinding via de Méhaigne met de Maas. De Méhaigne lag ook grotendeels op (vijandelijk) 
Luiks gebied. Mogelijk was het alleen een vaag plan. 
14 Kanaalwerken waren tot ver in de Nieuwe Tijd een hachelijke onderneming. Hoewel er al in de Ro-
meinse Tijd kanalen werden gegraven, konden hoogteverschillen waarschijnlijk pas vanaf de 13e eeuw 
met schutsluizen worden overwonnen. Vóór die tijd werden schepen over vaste overlaten gesleept, of 
werden de enkele deuren af en toe gehesen (hefdeuren) of weggekanteld (klepsluizen met valdeuren), 
waarna de schepen op de ontstane watergolf voortdreven of werden gesleept. Zie par. 3.2. In de 15e 
eeuw verschenen de eerste sluizen met puntdeuren, die beter hanteerbaar waren. Wanneer een hoge 
waterscheiding tussen twee rivierbekkens (zoals die van Maas en Schelde) moest worden overgesto-
ken, bleef het vaak moeilijk het bovenste kanaalpand van voldoende water te voorzien. Omdat oppom-
pen maar beperkt mogelijk was, moest deze voeding van hooggelegen beekjes worden aangevoerd of in 
reservoirs worden opgespaard. 
15 Venlo argumenteerde in 1535, toen het met de Luikse prins-bisschop in conflict was over de tollen 
van Luik en Hoei, dat het ten gevolge van de vele heffingen op de Maas gebruikelijk begon te worden 
'uith Zelant, Antwerpen ind anderswair [= elders] mit minre costen herinck ende zalt in Franckrijck [= 
de Waalse bovenloop van de Maas] to bringen, dan van onder opten Maesstroem'. GA Venlo, Oud archief 
1, inv. 2185, anno 1535, geciteerd door Thurlings, De Maashandel van Venlo en Roermond in de 16e eeuw, 
p. 49. 
16 Thurlings, De Maashandel van Venlo en Roermond in de 16e eeuw, p. 142-143. 
17 Wouters, Grensland en bruggehoofd, p. 189. Ook het Dordtse stapelrecht was in 1540 al met succes 
aangevochten; het veranderde daarna in een gewone belasting. Klein, De Trippen, p. 77-78. 
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breken van hard schriftelijk bewijs was de zaak van Venlo niet sterk. In het feit dat 
de stad al enkele eeuwen een voordeel had genoten, zag het hof geen grondslag 
voor een recht op verlenging voor nog langere tijd. Het stelde in 1545 Maastricht 
daarom vrij van het Venlose stapelrecht. Luik en andere steden en dorpen bereik-
ten spoedig hetzelfde. Een ramp voor Venlo, maar een tijdelijke zegen voor de 
Maashandel in het algemeen. De stad probeerde nog zoveel mogelijk haar recht te 
handhaven, maar legde zich daarna vooral toe op het aanbieden van vervoersdien-
sten.18 Pas in de 20e eeuw zou ze weer uitgroeien tot een logistiek knooppunt van 
formaat. 

Vanaf het midden van de 16e eeuw concentreerde de ijzerindustrie zich verder in 
Luik en nam de uitvoer van kolen en ijzer nog eens belangrijk toe.19 Luik en Dor-
drecht knoopten enge betrekkingen aan en trokken geleidelijk alle Maashandel 
naar zich toe, ten koste van de tussenliggende plaatsen. In reactie daarop ontwik-
kelden Brabantse steden en ondernemers rond 1550 meerdere plannen voor een 
kanaalverbinding tussen de Maas en de Schelde.20 De Staten van Brabant onder-
zochten de mogelijkheid van een kanaal van de Maas bij Maastricht naar Bilzen aan 
de Demer. Van daaraf moest de Demer richting Schelde worden gekanaliseerd of 
bevaarbaar gemaakt. Het project strandde, waarschijnlijk op zowel technische, 
financiële als economisch-politieke problemen. Ook andere Zuid-Brabantse steden, 
zoals Leuven en Brussel, deden moeite voor een betere vaarverbinding. Brussel 
begon na een lange voorbereiding en veel tegenwerking in 1550 aan een kanaal 
naar de Rupel, zijrivier van de Schelde. Het werk was in 1561 gereed, maar de ge-
tijden waren te sterk en de dijken te zwak, waardoor aan de monding overstro-
mingen optraden. In 1575 werd een verbeterd kanaal, de Willebroekse Vaart, vol-
tooid. Uit 1581 is nog een fantasierijk plan bekend van Paltsgraaf Georg Hans von 
Veldenz-Lützelstein om zijn gebieden aan de Rijn rechtstreeks, buiten de opstandi-
ge Nederlandse provincies om, met de Maas en de Schelde te verbinden.21 Ook dit 
project, dat de steun van de Spaanse landvoogd Alexander Farnese zou hebben 
gehad, bleek om technische en financiële redenen onhaalbaar. 

De kanaalprojecten ontmoetten vaak ook onredelijke bezwaren, gebaseerd op 
gebrekkige kennis van de aardrijkskunde, de landschappelijke toestand en de wa-
terloopkunde. Sommigen vreesden dat de ene rivier in de andere zou leeglopen, of 
dat de zee via een kanaal diep in het land zou binnendringen en voor overstromin-
gen zou zorgen.22 Een enkele keer was er reden voor bezorgdheid – zoals bij de 
Willebroekse Vaart – maar vaak kwamen de bezwaren voort uit een foute voorstel-

                                                                    
18 Venlo claimde nog in 1632, bij de overgave aan Frederik Hendrik, erkenning van zijn stapelrecht. In 
art. 2 van de capitulatievoorwaarden (pamflet Knuttel nr. 4210) werd dat toch weer aan het Hof van 
Gelderland overgelaten. 
19 Suttor, Vie et dynamique d'un fleuve: La Meuse de Sedan à Maestricht, des origines à 1600, p. 363. 
20 Vifquain, Des voies navigables en Belgique, p. 36. Harsin, "Les projets de jonction", p. 138-139. Deze 
bronnen zijn in de feiten en argumentatie op verschillende punten weinig betrouwbaar. 
21 Wolfram, "Pfalzgraf Georg Hans, eine Lebenstragödie", p. 218. Harsin, "Les projets de jonction", p. 
139-140. 
22 Dat was ook het geval bij kanaalwerken aan de Schelde en de Leie in Vlaanderen. Zie par. 2.10 en 4.6. 
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ling van zaken. De priester-historicus Pontus Heuterus (de Huyter, 1535-1602)23 
klaagde in 1600 over de domheid van tegenstanders van het 16e-eeuwse Brabantse 
plan voor een Schelde-Maaskanaal. Hij meende dat de gevaren ofwel niet beston-
den, of met technische middelen konden worden ondervangen (zie bijlage 4 voor 
volledige tekst). 

Sed utile, necessariumque negotium, primum Civilia Belgarum bella distulère, deinde sciolorum ali-
quot imperitæ dissuasiones, ut contemneretur effecere. Postremo ignavorum hominum negligentia, 
ambitiosorum invidia, avarorum pusillanimitas, ut magno Provinciæ incommodo, nobilis conatus 
omitteretur, in causa huc usque fuere. Quid posteri sint molituri tempora docebunt. 24 
[Deze nuttige en noodzakelijke onderneming is echter eerst door de burgeroorlogen in de Neder-
landen uitgesteld en vervolgens hebben enige ondeskundige negatieve adviezen van domoren be-
werkt dat het realiseren ervan niet op waarde werd geschat. Ten slotte zijn de onverschilligheid 
van onwetende, de afgunst van eerzuchtige en de kleingeestigheid van hebzuchtige mensen er tot 
op heden de oorzaak van geweest dat dit edele plan tot groot nadeel van de Provincie niet tot uit-
voering is gekomen. Wat degenen na ons zullen ondernemen, zullen de tijden leren.] 

Veel mensen waren zich er blijkbaar niet van bewust dat tussen twee stroomge-
bieden steeds een hogere waterscheiding lag. Behalve in de delta, kon die meestal 
niet zonder immens grondverzet op het niveau van een van de rivieren doorgegra-
ven worden. De waterscheiding moest gewoonlijk van beide zijden trapsgewijs 
met sluizen worden 'beklommen'. Van overstroming van de ene rivier door de 
andere kon dan ook geen sprake zijn.25 Ook Heuterus, met al zijn kritiek, maakte 
dezelfde fout. Hij dacht dat er een grote sterke sluis aan de Maas nodig was om het 
hoogwater van die rivier uit het kanaal te houden.26 Heuterus verduidelijkte niet 
wie de 'afgunstigen' en 'kleingeestigen' waren die het project zouden hebben te-
gengehouden. Paul Harsin wees de Dordtenaren aan. Een Spaanse nota uit 1626 
vermeldde de overlevering dat Dordrecht vroeger een grote som geld zou hebben 
geboden om een dergelijk werk tegen te houden.27 Een Dordts belang bij het niet 
doorgaan was er zeker. Het is echter onwaarschijnlijk dat Heuterus de Hollanders 

                                                                    
23 Molhuysen, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. 7, p. 585-586. 
24 Heuterus, De veterum ac sui saeculi Belgio, boek 2, hfdst. 23, p. 163. 
25 In latere tijden verbeterden de technische en financiële mogelijkheden. Voor het Albertkanaal werden 
de Sint-Pietersberg en het aansluitende plateau ten zuiden en westen van Maastricht op het niveau van 
de Luikse Maas doorgegraven. 
26 Zelfs nog bij Harsin in 1970 treffen we dezelfde vergissing aan, waar het ging om een 17e-eeuws 
project: 'Mais, la vallée de la Meuse étant plus élevée que celle du Démer, il fallait prévoir des écluses et 
des digues pour éviter des inondations.' [Maar omdat het Maasdal hoger lag dan dat van de Demer, 
waren er sluizen en dijken nodig om overstromingen te voorkomen.] Harsin, "Le rôle international d'un 
ingénieur liégois au début du XVIIe siècle", p. 201. 
27 'Siendo tradicion muy notoria, que los de Dort en Olanda entonces presentaron una grande suma de 
dineros para que tal obra no se hiziesse, presuponiendose que la diversion de la navegacion causaria la 
ruina de la dicha ciudad y de otras en Olanda.' [Het is een alom bekend verhaal dat die van Dordrecht in 
Holland indertijd een grote som geld hebben aangeboden om zo'n werk niet te laten uitvoeren, ervan 
uitgaande dat de afleiding van de scheepvaart de neergang van die stad en van andere in Holland zou 
betekenen.] 'Relaçion tocante las obras de los canales propuestos a hazer entre los rios Rin y Mosa, y 
tambien entre la dicha Mosa desde Mastrique al rio Demer'. AG Simancas, Secretaría de Estado, legajo 
2040, doc. 81, p. 2. Volledige tekst en vertaling in bijlage 6. Het is niet duidelijk of dit waar was en welk 
project en welk jaar werd bedoeld. De stelligheid in deze van Harsin ("Les projets de jonction", p. 139) 
is speculatief. Ik denk eerder dat in de 'Relaçion' het project van Francesqui uit 1611-1613 (zie hierna) 
bedoeld werd ; ook daarover is er geen bewijs. 
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bedoelde. Gezien de vele problemen en de tegenstand in de regio van het geplande 
kanaal is het zeer de vraag of een interventie van buiten zelfs maar aan de orde 
was.28 Er is noch in de Dordtse noch in andere archieven enig bewijs voor dergelij-
ke betalingen gevonden.29  

5.3 Het Schelde-Maasproject van Paulo Francesqui 

In het begin van de 17e eeuw werd de zuidgrens van de Republiek van de Verenigde 
Provinciën globaal gevormd door die van Zeeland, Holland en de benedenkwartie-
ren van Gelre. De delta van de Rijn, de Maas en de Schelde stond daarmee onder 
'Staatse' controle. Aan de bovenloop van Schelde en Maas, zo ook in het Overkwar-
tier van Gelre, behielden de Habsburgers de macht. De andere landen van het Duitse 
Rijk, waaronder het prinsbisdom Luik, namen een min of meer neutrale positie in.30 
Bij hun tussenkomst in de Gulik-Kleefse opvolgingskwestie bezetten zowel Spanje 
als de Republiek een aantal vestingen in het strategisch belangrijke Rijnland, op het 
grondgebied van Kleef, Gulik en Keur-Keulen.31 Ze gebruikten die als 'barrières', 
zonder er aanspraak te maken op soevereiniteit. Het Spaans bestuur beveiligde 
daarmee de doorgaande landwegen naar de Achterhoek en Twente. Ook had het 
daardoor enig toezicht op de Rijn en op troepenbewegingen tussen Rijn en Maas. De 
Maas bleef belangrijk voor het verkeer tussen Noord en Zuid, al waren vaart en 
handel er meestal alleen met licenten (vergunningen) en tegen extra betaling moge-
lijk. De licenten werden een belangrijke bron van inkomsten voor de berooide rege-
ring in Brussel. De 'Spaanse' Maas had een douanekantoor voor de afvaart in Roer-
mond en een voor de opvaart in Venlo. Daarnaast moesten schippers in Maastricht, 
Roermond, Venlo en Grave beschermingsgelden (convooien of geleiden) betalen, 
waarmee de onkosten van bewakingsschepen, forten, vestingen en garnizoenen 
werden bestreden.32 Verder 'verplaatste' het Spaans bestuur enkele historische 
Maastollen naar zijn gebied. De Staten-Generaal van het Noorden handelden over-
eenkomstig. Dezelfde tollen werden daardoor soms op twee plaatsen geheven. Tij-
dens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) matigde de Republiek haar regels en 
heffingen, mede omdat ze geen aanleiding wilde geven voor Brabantse kanaalpro-
jecten (zie paragraaf 4.12). Vrije Maashandel was voor beide partijen onmogelijk, 
omdat ze de belastinginkomsten uit de heffingen niet konden missen. 

Toen Spanje in 1609 geen vrede, maar enkel een bestand had kunnen sluiten, zocht 
het naar mogelijkheden om zijn handel met de Zuidelijke Nederlanden en andere 
delen van het Duitse Rijk te vergroten. Daartoe wilde het opnieuw in Vlaanderen 

                                                                    
28 In 1626 zou nog eens blijken dat het oude plan technisch ook niet zonder meer uitvoerbaar was (zie 
par. 5.6). 
29 Mededeling van de archivaris van het Regionaal Archief Dordrecht, voor wat Dordrecht betreft. 
30 Arndt, Das Heilige Römische Reich und die Niederlande 1566 bis 1648. 
31 Spaanse troepen bezetten o.a. Wezel en Rijnberk, de Republiek Emmerik en Rees. 
32 Roebroeck, "Hoe hebben vaart en handel op de Maas zich ontwikkeld?", p. 64-65. Convooien waren 
niet onbekend op de Maas. De graven van Gelre hadden er al vanaf de 12e eeuw een geleiderecht.  
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een stapel vestigen van zijn producten en die uit de Nieuwe Wereld.33 De regering 
in Brussel, die voorlopig geen uitzicht meer had op de vroegere vrije doorgang 
vanuit zee naar Antwerpen, Gent of Brugge, deed veel moeite om van Duinkerken 
en Oostende haar zeehavens te maken. Daarvoor waren goede kanalen naar het 
achterland nodig, op de eerste plaats van Oostende via Brugge naar de Schelde bij 
Gent, maar ook verder door Brabant naar de Maas en de Rijn. De Spaans-Italiaanse 
ingenieur Paulo (of Paolo) Francesqui speelde op die behoefte in. Hij diende, waar-
schijnlijk in 1611, een verzoekschrift in om een kanaal tussen de Maas en de Schel-
de te mogen aanleggen over Luiks en Brabants gebied.34 Vorm en inhoud van de 
oorspronkelijke aanvraag bij de aartshertogen Albrecht35 en Isabella, landsheer en 
-vrouwe van de Habsburgse Nederlanden, zijn niet bekend.36 In 1612 was het ver-
zoek in elk geval in behandeling bij de Staten van Brabant, die het om advies voor-
legden aan de gedeputeerden van de vier hoofdsteden (van de kwartieren van 
Brussel, Leuven, Antwerpen en 's-Hertogenbosch). In het Stadsarchief van 's-
Hertogenbosch bevindt zich nog een aantal stukken over de kwestie uit begin 
1612; ze zijn vrijwel onbekend en nooit gepubliceerd.37 Daaronder zijn twee nota's 
('relaties'), waarschijnlijk van Francesqui zelf, maar vertaald. De ene is een alge-
mene beschrijving van het plan voor een kanaal van de Maas naar de Schelde (zie 
bijlage 5). De andere nota bevat een kostenberekening en voorstellen om het pro-
ject door verschillende nieuwe belastingen te financieren. Mogelijk om alle Bra-
bantse kwartieren tevreden te stellen – een vroeg staaltje van 'Belgische' wafelij-
zerpolitiek38 – stelde Francesqui een viertal vaarten voor: een van Maastricht naar 
Antwerpen, een tweede van Leuven naar Antwerpen (buiten de stapelplaats Me-
chelen om), een derde van 's-Hertogenbosch via Eindhoven naar Hasselt (waar die 
aansloot op de eerste vaart), en een vierde van Brussel (dat al een kanaal naar de 
Rupel en de Schelde had) naar Bergen in Henegouwen. 

                                                                    
33 Denucé, Vlaanderen door de Eeuwen heen: De Handel, p. 84. 
34 Francesqui was blijkbaar een avontuurlijke ondernemer. Hij deed de aartshertogen ook voorstellen 
voor de oprichting van een papierfabriek, de uitbreiding van de vloot en de verhoging van de belastin-
gen (AR Brussel, Raad van State en Audiëntie, inv. 1496/5). 
35 Duerloo, Dynasty and piety: Archduke Albert (1598-1621) and Habsburg political culture in an age of 
religious wars. 
36 In het archief van de centrale regering van de aartshertogen heb ik geen document hierover van vóór 
1613 gevonden. Het archief van de Staten van Brabant is in 1695 bij de beschieting door de Fransen en 
de volgende brand van het centrum van Brussel verloren gegaan. 
37 O.a. enkele brieven en twee nota's: 'Relatie op den wech van den Nieuwe Vaert' (volledige tekst in 
bijlage 5) en 'Relatie ofte propositie ter cause van de navigatie die gepretendeert wert te maecken om te 
vaeren van den Mase in 't Schelt'. SA 's-Hertogenbosch, OSA, XIV.B.1b ('Besognes ten Hove'), begin 
1612, inv. 5432. Van Heurn, Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voor-
naamste daaden der Hertogen van Brabant, dl. 2, p. 324. 
38 Met 'wafelijzerpolitiek' werd in België het mechanisme bedoeld, waarbij de toewijzing van gelden uit 
de federale begroting voor een project in het ene landsdeel moest samengaan met de goedkeuring van 
een vergelijkbaar project in het andere gewest. Het leidde vooral vóór de staatshervorming van 1988 
(waarbij 'Openbare Werken' werd geregionaliseerd), maar ook nog daarna, tot verspilling en soms vrij 
nutteloze werken. 



HOOFDSTUK 5 

412 

 

Kaart 5:  De kanalenplannen van Paulo Francesqui, 1612 
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De nota 'Relatie op den wech van den Nieuwe Vaert' bevat interessante informatie 
over de achtergronden en de opzet van het plan voor een kanaal van Maastricht 
naar Antwerpen, de technische uitgangspunten en het voorgestelde tracé. Net als 
in de Romeinse Tijd, werd erop gewezen dat het werk leeglopende soldaten zou 
bezighouden. Ook zouden arme lieden er wat mee kunnen verdienen. De kosten 
waren weliswaar aanzienlijk, maar dat geld zou helemaal in de eigen streek wor-
den uitgegeven. Ook zouden alleen de eigen landen van de grote voordelen genie-
ten. Het kanaal kon helpen invallers uit de opstandige provincies op afstand te 
houden. De handel van Holland en Zeeland langs Maas en Rijn met de landen van 
Luik, Gulik, Keulen en de gebieden verder stroomopwaarts zou door de nieuwe 
kanalen, en het verbeteren van de zeehavens van Duinkerken en Oostende, over-
gaan op de 'gehoorzame' provincies. De scheepvaart op het kanaal zou in elk geval 
worden voorbehouden aan de eigen ingezetenen en die van het prinsbisdom Luik. 

… Ende par consequent goede partye van den handel die gedreven wordt van Hollandt ende Zeelant 
lancx de Maese ende den Rhijn sich sal herrewaerts [= hierheen] keeren. Ende de cooplieden van 
desen lande en de landen van Luydich [= Luik] sullen denselven handel exerceren ende doen tot 
henlieder seer groote commoditeyt ende prouffijt. 
… Om alsoe aen te trecken den handel van de zee die lancx de Maese ende den Rhijn is loopende, die 
nu desen werck souden nemen omme naer de landen van Luijdich, Gulich [Gulik], Collen [Keulen] 
ende voordere plaetsen in Duijtslandt, Lorraijnen ende Vranckerijck te gaenne, als oyck voor 
deghene die van daer herrewaerts souden commen. 
… Waeronder dat moet geconditioneert wezen dat egeene andere schippers in deselve vaert sullen 
mogen commen als de die van de gehoorsaemheijt van den eenen Prince oft van den andere [van 
Brabant of van Luik], omme alsoo de ingesetenen meer te beneficiëren als de vrempde.39 

Francesqui stelde een zo kort mogelijke verbinding tussen Maastricht en Antwer-
pen voor. Hij wilde niet de zijrivieren van de Maas en de Schelde door middel van 
stuwen en sluizen bevaarbaar maken, maar een geheel nieuw kanaal graven. Het 
tracé zou vanaf Maastricht het dal van de Jeker volgen tot bij Tongeren. Vandaar 
moest het doorsteken naar het Herkdal. Vervolgens zou het vanaf een punt tussen 
Bilzen en Hasselt langs de Demer lopen tot voorbij Aarschot en daar via Lier de 
richting van Antwerpen nemen.40 Een kanaal had het voordeel dat hoogwaters en 
meegevoerd zand, maar ook bestaande tollen en andere rechten, en obstakels zoals 
watermolens en stadsdoorgangen, ontweken werden. De eigenaren of rechtheb-
benden van het kanaal zouden hun eigen heffingen kunnen instellen. De voeding 
van het kanaal moest naar men mag aannemen vanuit de bovenloop van de Jeker, 
de Herk en de Demer gebeuren. Waar en hoe hij de overgang van het Jeker- naar 
het Herkdal wilde realiseren is niet bekend. 

                                                                    
39 'Relatie op den wech van den Nieuwe Vaert'. SA 's-Hertogenbosch, OSA, XIV.B.1b ('Besognes ten 
Hove'), begin 1612, inv. 5432. Volledige tekst in bijlage 5. 
40 De tekst van de Bossche nota spreekt wel van het 'vaerlycken' (bevaarbaar) maken van de Jeker, 
maar waarschijnlijk is ook daarbij een kanaal naast het riviertje bedoeld. De Herk-route werd genoemd 
in de nota van de deskundigen te Brussel van 13 mei 1613 (AR Brussel, Raad van State en Audiëntie, 
inv. 1468, bundel 4). Het is niet duidelijk of in de nota's van 1612 en 1613 precies hetzelfde tracé tussen 
Jeker en Demer werd bedoeld. 
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's-Hertogenbosch, als een van de vier Brabantse hoofdsteden door de Provinciale 
Staten om advies gevraagd, liet weten geen bijdrage te willen geven.41 Tot in de 19e 
eeuw zou die stad vooral geïnteresseerd blijven in haar overslaghandel bij de over-
gang van de water- op de landweg, en vreesde ze voorbijgevaren te worden.42 Wel 
vroeg ze de door de Spanjaarden in de Dieze bij Crevecoeur aangelegde dam te ver-
wijderen. Die zette het land onder water en belemmerde de handel met de Repu-
bliek. Omdat het oostelijk deel van zijn Schelde-Maastraject over Luiks gebied voer-
de, nam Francesqui ook contact op met prins-bisschop Ernst 'van Beieren' (1554-
1612) en daarna met diens neef en opvolger Ferdinand 'van Beieren' (1577-1650, 
hierna ook Ferdinand van Luik genoemd).43 De Bossche tegenzin verhinderde verde-
re besprekingen blijkbaar niet. In de eerste helft van 1613 werd het project zowel in 
Luik als in Brussel op het hoogste niveau behandeld. Dit leidde tot een briefwisseling 
tussen Ferdinand van Luik en aartshertog Albrecht, nadat ze elk de raad van des-
kundigen hadden ingeroepen. Uit die stukken blijkt dat beiden in beginsel met het 
plan instemden.44 In de brief van Albrecht van 28 juni 1613 luidde het: 

J'ay receu voz lettres par lesquelles j'ay recognu la bonne inclination quant à faire la nouvelle naviga-
tion entre Brabant et Liege. Et pour monstrer que de ma part je y veulx accourrir et seconder, ay de-
pesché acte à Paolo Francesqui, directeur de cette affaire, contenant ma declaration et promesse, que 
feray de mon costel accommoder la rivière et navigation au pays de Brabant jusques à l'Escaut, …45 
[Ik heb uw brieven ontvangen, waaruit ik uw welgezinde houding vernam inzake de aanleg van het 
scheepvaartkanaal tussen Brabant en Luik. En om te tonen dat ik het van mijn kant graag wil on-
dersteunen, heb ik een bericht gestuurd aan Paolo Francesqui, voortrekker van dit project, met 
mijn verklaring en belofte dat ik mijnerzijds de rivier- en kanaalwerken in Brabant tot aan de 
Schelde zal laten aanleggen.] 

Luik en Brabant zouden elk de kosten op eigen gebied dragen, maar beide partijen 
wilden nog nader onderzoek naar het tracé en overleg over andere punten.46 Het 
voorgestelde tracé langs de Herk en de Jeker week af van de vroeger geplande ver-
binding van de bovenloop van de Demer bij Munsterbilzen naar een plek aan de 
noordkant (benedenstrooms) van Maastricht op Brabants gebied. De mond van de 
Jeker lag net ten zuiden (bovenstrooms) van Maastricht op Luiks gebied. Albrecht 
hechtte er met name aan dat de toegang tot het kanaal, met het belangrijkste doua-
ne- en tolstation, in Maastricht zou komen.47 Maastricht was weliswaar in theorie 

                                                                    
41 SA 's-Hertogenbosch, OSA, XIV.B.1b ('Besognes ten Hove'), 1612, inv. 5432. Van Heurn, Historie der 
Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, dl. 2, p. 325. 
42 's-Hertogenbosch verzette zich rond 1819 ook tegen de aanleg van de Zuid-Willemsvaart. 
43 Beiden waren in personele unie tevens o.a. keurvorst-bisschop van Keulen en bisschop van Munster. 
44 Kopieën van twee korte brieven en twee dito rapporten, AR Brussel, Raad van State en Audiëntie, inv. 
1468/4. Harsin, "Les projets de jonction", p. 140-141. Breugelmans, Het beheer van de Demer tijdens de 
17de en 18de eeuw, p. 20-21. Harsin vergiste zich m.b.t. het doortrekken van het kanaal naar zee bij Sluis. 
De Republiek nam Sluis al in 1604 definitief in. 
45 AR Brussel, Raad van State en Audiëntie, inv. 1468/4. 
46 Die problemen werden door de in deze paragraaf genoemde auteurs niet vermeld. 
47 '… que je treuve convenir pour beaucoup de respects que ladite riviere entre en la Meuze par la ville 
de Maestricht, et si d'aventure en ce il y auroit quelque difficulté, icelle se pourra vuyder pardevant 
lesdites Commissaires' [… dat ik het in vele opzichten passend vind dat dit kanaal via de stad Maastricht 
in de Maas uitmondt. En als daarover enig probleem mocht bestaan, zal dit door de genoemde commis-
sarissen kunnen worden weggenomen. …] Brief van Albrecht van 28 juni 1613. AR Brussel, Raad van 
State en Audiëntie, inv. 1468/4. 
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tweeherig Brabants/Luiks, maar het was een sterke vesting die sinds de verovering 
op de rebellen in 1579 vast in handen was van een Spaanse bezettingsmacht.48 
Francesqui heeft mogelijk voor de omweg via Tongeren gekozen omdat daarbij de 
watervoorziening van het verdeelpand (hoogste kanaalpand) vrij eenvoudig vanuit 
de bovenloop van de Jeker verzekerd kon worden. Bij het oude tracé van Munster-
bilzen naar de noordkant van Maastricht was in de buurt van de waterscheiding 
geen permanente beek van betekenis voor de voeding te vinden.49 Vanwege de 
onzekerheden werd voorzien dat de Brabanders pas met de werken zouden begin-
nen, wanneer de Luikenaars hun deel voor de helft klaar zouden hebben. Ook dit 
dure en technisch moeilijke project bleef in de verkenningsfase steken. Een soortge-
lijk voorstel van de 'krijgsbouwmeester' aan de Staten van Brabant in 1619 vond 
evenmin voldoende steun van de niet direct bediende steden.50 

Van de vervoerspolitieke verhoudingen in Luik in die periode is weinig bekend. De 
prins-bisschop en zijn medewerkers, die jaargelden van de machtige Habsburgers 
ontvingen, steunden het Maas-Scheldeproject aanvankelijk wel.51 Ze klaagden 
echter steeds over Spaanse willekeur en vreesden Spaanse overheersing. De Luikse 
koopmansstand had verdeelde loyaliteiten. Ze onderhield aan het eind van de 16e 
en het begin van de 17e eeuw innige banden met Dordrecht. De Luikse Maashandel 
heeft waarschijnlijk zelfs geprofiteerd van de oorlog op de Schelde. Veel Luikse 
bedrijven en ambachtslieden hadden zich in Dordrecht gevestigd en er was daar 
een nieuwe woonwijk, voornamelijk bewoond door Luikse kooplieden.52 Daaron-
der was de familie De Geer, die in Dordrecht en later in Amsterdam en Zweden 
fortuin zou maken. Deze Luikenaren kenden de kracht van de Republiek. Zij zullen 
zich beslist tweemaal hebben bedacht voor zij geld zouden steken in een ongewis 
project dat hun handel op Antwerpen en Oostende moest oriënteren en dat zeker 
door hun vertrouwde handelspartners zou worden bestreden. 

5.4 Het Maas-Rijnproject van Gerrit Haesenvoet 

Ingenieur Gerrit Haesenvoet uit Gelder (Geldern) had in vergelijking met Paulo 
Francesqui bescheidener plannen, maar ze hadden grotere gevolgen. In 1618 stel-
de hij zijn stadsbestuur voor een kanaal met sluizen voor kleine scheepvaart aan te 
leggen. Het zou van Gelder (rond 10 km ten noordoosten van Arcen) over de heide 
van Walbeek (Walbeck) en langs de Roode Beek naar de Maas tussen Arcen en 

                                                                    
48 Thewissen, Oud Maastricht, p. 80-93. 
49 Giovanni de' Medici stuitte in 1626 op hetzelfde voedingsprobleem, maar loste het anders op. Zie par. 
5.6. 
50 's-Hertogenbosch vond in elk geval dat het in strijd was met zijn handelsbelangen. Brief van de Bos-
sche vertegenwoordigers in Brussel, 3 mei 1619, genoemd in Van Heurn, Historie der Stad en Meyerye 
van 's Hertogenbosch, dl. 2, p. 339-340. 
51 Kessel, Spanien und die geistlichen Kurstaaten am Rhein, p. 66-67. 
52 Klein, De Trippen, p. 67. 
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Wellerlooi (circa 15 km ten noorden van Venlo) moeten lopen.53 Gelder zou ermee 
kunnen ontsnappen aan het overslag- en handelsmonopolie dat Venlo zoveel als 
mogelijk handhaafde op de rechter Maasoever tot aan Mook. De stad Gelder en de 
heer van Arcen maakten ten minste vanaf de 15e eeuw aanspraak op een eigen 
overslagrecht aan de Maas in Arcen. Ze zouden dat van oudsher als gewoonterecht 
of privilege bezeten hebben. Opvolgende hertogen van Gelre hadden tot dan toe 
alle betrokkenen te vriend willen houden en nooit duidelijk en definitief partij 
gekozen.54 We merken op dat Haesenvoets tracé niet naar het versterkte Arcen 
leidde, maar langs de noordkant van de Roode Beek door de heerlijkheid Well naar 
de Maas voerde. Een duidelijke technische reden daarvoor is er niet. Mogelijk heeft 
Gelder naast Venlose ook Arcense rechten willen omzeilen, en was de heer van 
Well inschikkelijker dan die van Arcen.55 Het stadsbestuur van Gelder schreef in 
oktober 1618 twee aanbevelingsbrieven voor het kanaalproject, één bestemd voor 
graaf Hendrik van den Bergh56, gouverneur van het Gelders Overkwartier, de an-
dere voor algemeen gebruik.57 

Brenger deses Gerit Haesenvoet, ingenieur, gifft ons te erkennen het maeken ende graven van eene 
fharte van dese stadt Gelre hin in die Mase ende considererende dat het werck niet allein tot befry-
hong vande landen, maer oeck hunne hochheden [= de aartshertogen] profitelick ende den onder-
danen gerieffelick sin sal, bidden wy dat U.G. gelieven hem gnedige audientie hierop te geven, ende 
by hunne hoocheden beforderlik sin, dat het werk tott goeden effect gebracht mogte werden vth die 
generale middelen. 

Also ons Burgemeister Schepen ende Raeth der stadt Gelre der wolerfharener Gerhit Haesenvoet, 
Ingenieur, te kennen gegeuen, wie dat vth der Maze aen die roode beeck durch die heerlickheit Well 
recht hin op dese stadt Gelre ein schipfhart gemakt kan werden, niet allen tot profit van hunne 
hoochheden, ende derselver ondersaeten, maer ook grooten grieff van Geldrische Voghdye, Nede-
rampt ende andere omliggende benachbarten, gelick wy hierbeforens van den heere van Well sel-
bst te kunnen geschien onderricht sein, bidden ende begeren daerom aen alle ende yderen, daer 
ermelter Hasenvoet sich adressiren werdt, dese seine invention, daermede die lantschap gedient 
kan werden, so feel moegelik te beforderen, dattzelve in effect gebracht kan werden. 

                                                                    
53 De Roode Beek (Rodebeek, Roobeek, enz.) stroomde eertijds op de grens van de heerlijkheden Arcen 
en Well. Op 17e-eeuwse kaarten van de omgeving is ze, met meerdere takken, duidelijk ingetekend. De 
bovenloop is door ontginningen en ontgrondingen verdwenen. Ze ontspringt thans bij de vennen op het 
recreatiepark 'Klein Vink'. De midden- en benedenloop zijn in 2010-2013 door het Waterschap Peel en 
Maasvallei hersteld. Zie www.wpm.nl/projecten. 
54 Frankewitz, "Geldern – Arcen – Venlo: Gewohnheitsrecht contra Stadtrecht", p. 290-303. Nettesheim, 
Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern, p. 124. Hermans, Historische stedenatlas van Nederland, Afl. 
6 (Venlo), p. 31. 
55 Zie de tweede van de hierna aangehaalde aanbevelingsbrieven. De Brecht, de Venlose vertegenwoor-
diger in Brussel, meldde op 30 maart 1624 dat 'de heere van Wel op de voorsseide vaert alhier ooc 
heeft liggen negotieren'. GA Venlo, Oud archief 1, inv. 2254/4. Een nota uit 1664 over een volgend plan 
voor een Rijn-Maasverbinding verwees als volgt naar het plan van Haesenvoet: '… le premier dessein de 
l'ingénieur ou inventeur qui estoit de tirer ce canal vers la Moeuze par le Ruiseau rouge peu audesoubz 
du chasteau et village de Aerssen …' [… het eerste ontwerp van de ingenieur of bedenker voorzag in de 
aanleg van dit kanaal naar de Maas via de Roode Beek op korte afstand benedenstrooms van het kasteel 
en dorp van Arcen …]. GA Venlo, Oud archief 1, inv. 2254/8. 
56 Groenveld, "Graaf Hendrik van den Bergh (1573-1638): Een ouderwetse edelman tussen west, zuid 
en oost". 
57 Brieven van okt. 1618 in SA Geldern, Abt. A, Korrespondenz-Journale F1, fol. 27-28, geciteerd door 
Pick, Die Anwesenheit Napoleon's I. zu Rheinberg, p. 17-18, en Pistor, Die Fossa Eugeniana, p. 8-9 (ver-
kort en vertaald). 
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Het had geen onmiddellijk resultaat. Tussen 1622 en 1624 werkte Haesenvoet het 
plan in overleg met het stadsbestuur verder uit. Ook onderzocht hij hoe het kanaal 
van Gelder kon worden doorgetrokken naar de Rijn bij Rijnberk (Rheinberg).58 Die 
Keulse stad had een Spaanse bezetting. Bedacht werd dat het kanaal tevens kon 
dienen als verdedigingslinie tegen Staatse aanvallen. Het zuidelijk deel van het Rijn-
land zou dan worden verlost van de geregelde strooptochten van Staatse legers, die 
er hun 'contributies' ophaalden.59 Dat het project van een plaatselijke verbinding 
naar een van (boven)nationaal belang werd uitgebreid, zal ook met de financiering 
hebben samengehangen. Het kleine en verarmde Gelder kon de kosten van een 
kanaal naar de Maas zeker niet alleen opbrengen en zocht daarom betaling uit de 
landelijke algemene middelen. Omdat het tracé nabij Rijnberk Keuls grondgebied 
doorsneed, overlegde Haesenvoet in maart 1624 met Ferdinand 'van Beieren'.60 
Deze keurvorst-aartsbisschop van Keulen en prins-bisschop van Luik (hierna ook 
Ferdinand van Keur-Keulen en/of van Luik genoemd) had in 1613 nog met Fran-
cesqui te maken gehad. Hij voelde, zoals later bleek, weinig voor het geplande ka-
naal, dat zijn neutraliteit in gevaar zou brengen. Haesenvoet sprak waarschijnlijk 
ook met Wolfgang Willem (1578-1653), vorst van Palts-Nieuwburg (Pfalz-Neuburg) 
en hertog van Gulik en Berg, voor wie hij eerder gewerkt zou hebben.61 In de Gulik-
Kleefse opvolgingskwestie had de hertog hulp van Spanje gekregen, terwijl zijn 
tegenstrever in Kleef, de keurvorst van Brandenburg-Pruisen, werd gesteund door 
de Republiek. Wolfgang Willem toonde zich voorstander van het kanaal. Hij ver-
wachtte dat het bescherming zou bieden tegen Staatse invallen en beval het project 
aan bij de Statenvergadering van Gulik-Berg in Dusseldorp in 1624.62 Gezien de 
militaire voorgeschiedenis was dat begrijpelijk. Prins Maurits van Oranje-Nassau 
had in 1610 de sterke stad Gulik als strategische voorpost ingenomen. In 1622 ver-
overde en bezette het Spaanse leger van Ambrogio Spínola en Hendrik van den 

                                                                    
58 In 1622 bezichtigden de burgemeesters van Gelder het Wellse Veen en de Roode Beek, in 1624 samen 
met Haesenvoet het tracé bij Rijnberk en Klooster Kamp. Pistor, Die Fossa Eugeniana, p. 9, op grond van 
stadsrekeningen van Gelder. 
59 Zowel het Spaans bestuur als de Republiek hieven beschermingsgeld in dorpen tot diep in elkaars 
gebied. De grensstreek werd dus dubbel belast. Het voorkómen van bijdragen aan de vijand gaf ruimte 
om de eigen heffing op te voeren. De Meester, Correspondance du nonce Giovanni-Francesco Guidi di 
Bagno (1621-1627), dl. 1, p. 11. 
60 Stadsrekening van Gelder van 14 maart 1624. Pistor, Die Fossa Eugeniana, p. 9. 
61 Hij werd in 1629 'voormalig ingenieur van de koning van Denemarken en van de vorst van Palts-
Nieuwburg' genoemd. Pick, Die Anwesenheit Napoleon's I. zu Rheinberg, p. 17. Brouwers, "Die Sage von 
Hasepoot und Granvaleer", p. 129. 
62 '… dat den vorst van Nyenbourg tracht de voorsseide vaert te doen graven onder pretext van d'lant 
van Gulick daer door meer t'asseureren tegens d'excursien van den vijant, ende dat de zelve vorst daer 
over met sijne Excellentie graef Henrick [de gouverneur van het Gelders Overkwartier] heeft getrac-
teert of sal tracteren, mitsgaders dat de voorsseide vaert sal geproponeert worden in de tegenwoordige 
vergaderinge van Staten tot Dusseldorp, …'. De Brecht, vertegenwoordiger van Venlo in Brussel, aan het 
stadsbestuur, 30 maart 1624. GA Venlo, Oud archief 1, inv. 2254/4. Franquinet, "Venlo en de Fossa 
Eugeniana", p. 231. De hertog van Gulik was medio mei 1624 in Brussel om Spaanse toestemming voor 
een vredesverdrag met de keurvorst van Brandenburg-Pruisen te krijgen. De Meester, Correspondance 
Guidi di Bagno, dl. 1, nr. 989. Hij sprak 16 mei met Spínola, wellicht ook over het kanaalplan. 
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Bergh die vesting met hetzelfde doel in naam van Wolfgang Willem. De Staatse 
troepen bleven daarna proberen hun positie in Gulik te herwinnen.63 

Gealarmeerd door geruchten over onderhandelingen, informeerde het stadsbe-
stuur van Venlo in maart 1624 in Brussel en bij gouverneur Hendrik van den Bergh 
of er iets was besloten. Het bleek dat er nog geen octrooi was aangevraagd of gege-
ven, maar dat er al wel her en der verkennend over werd gesproken. Het belang 
van Venlo was duidelijk: door een kanaal vanuit de Maas bij Arcen zou zijn oude 
monopolie op de handel met het Gelderse achterland waardeloos worden. De 
Maashandel liep al slecht door de oorlog; bij de aanleg van een kanaal moest men 
vrezen voor een volledige blokkade van de handel met de Republiek. Venlo bleef 
daarom actief lobbyen tegen het geplande kanaal. De Brecht, vertegenwoordiger 
van de stad in Brussel, raadde dat in zijn brieven ook aan.64 

… Mijn opinie is dat uwe edele aldaer aen de cancellarie ende rekencamer aenhielt ende requeste 
presenteerden ten eynde ingevalle de selve heere van desen voorsseide pretensie yet te vooren 
quame, sij U.E. daerop wilden hooren, want sonder het advis van d'een offt d'ander en sal hier 
gheen resolutie genomen worden. … 

… soo dat mij dunct voor al nootelijck is mette voorsseide sijne excellentie graef Henrick dyen 
aengaende te spreken om alle geprecipiteerde resolutien voor te comen [overhaaste besluiten te 
voorkomen], want ontwijffelijck en sall sonder desselfs goetduncken nyet geschieden. … 

Alzoo sijne excellentie graef Henrick hier is gearriveert, zoo heb ick om tijt te win-
nen ende alle inconvenienten voor te comen sijne excellentie gepresenteert den 
interest ende prejuditie die de steden op den Maesstroom ende namelijck Venlo 
souden lijden bij soo verre de propositie opt graven van de nieuwe vaert wierde 
geeffectueert, waerop de voorsseide sijne excellentie mij seijde dat U.Ee. hem dae-
rover ooc gesproken hadden voor sijn vertreck, ende en twijffele nyet off en sal alle 
ongemac verhueden, waer van ick U.E. wel heb willen adverteren in acquit van 
mijn debvoir [om me van mijn taak te kwijten] ende om te toogen dat ick nyet en 
sal onderlaten in alle voorvallende occasien U.E. te dienen met alzulcken yever 
ende affectie …. 

Een besluit bleef voorlopig uit. Of de tegenstand van de keurvorst-aartsbisschop 
van Keulen en van de stad Venlo invloed had op de bestuurders in Brussel is niet 
bekend. Belangrijker was waarschijnlijk dat alle aandacht en inzet van mankracht 
en geld op dat moment gericht was op een militaire actie in het Noorden, vanaf 
augustus 1624 de belegering van Breda. Toen Ambrogio Spínola in juni 1625 die 
stad eindelijk kon innemen, was het duidelijk dat dergelijke inspanningen – waar-
van de uitkomst steeds onzeker was – niet blijvend geleverd konden worden. De 
Infanta en haar raadgevers hielden van toen af een meer defensieve koers aan en 
richtten zich op projecten die de welvaart van de afgescheiden provincies moesten 
ondergraven. Ook het plan van Gerrit Haesenvoet kreeg daardoor een kans. 

                                                                    
63 Israel, Conflicts of empires, p. 31-37. 
64 Brieven van De Brecht aan stadsbestuur Venlo van 29 en 30 maart en 1 april 1624. GA Venlo, Oud 
archief 1, inv. 2254/3, 4 en 5. 
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5.5 Economische oorlogsvoering tegen de Republiek 

Na afloop van het Twaalfjarig Bestand tussen de Republiek en de aartshertogen, en 
na ultieme vredespogingen, werden de vijandelijkheden hervat (zie paragraaf 
4.19). Doordat aartshertog Albrecht in dat jaar kinderloos stierf, vervielen de Ne-
derlanden opnieuw volledig aan de Spaanse kroon. De Infanta zette haar bestuur 
als landvoogdes voor Filips voort. De regering in Brussel werd daarna nog meer 
gedomineerd door Spanjaarden, die de belangen van dynastie en Kerk centraal 
stelden, zonodig ten koste van welvaart en welzijn van de 'gehoorzame' gewesten. 
Omdat ze weinig geld beschikbaar had, en een directe aanval op de goed be-
schermde vesting Holland geen uitzicht bood, zocht de Spaanse regering creatieve 
andere mogelijkheden om de impasse te doorbreken. Ze zette vooral in op econo-
mische oorlogsvoering.65 Een belangrijk onderdeel was de uitbouw van een 
Vlaamse oorlogsvloot, die het handelsverkeer en de visserij van de Republiek zo-
veel mogelijk moest schaden.66 Daarvoor werden in 1621-1622 de havens en for-
ten van Duinkerken-Mardijk verbeterd en uitgebreid. Deze aanpak was in een eer-
ste fase inderdaad succesvol.67 Ook een beperkte landoorlog, gericht op het gebied 
beneden de grote rivieren, paste in dat beleid. Hij bond dure Staatse troepen en 
verzwakte de economie van het Noorden, maar bracht weinig zichtbare resultaten. 
Na de kostbare verovering van Breda in 1625 waren de fondsen uitgeput. De 
staatsuitgaven moesten met steeds nieuwe leningen worden gedekt. De financiële 
en organisatorische structuren van de uitgestrekte Spaanse Monarchie haperden. 
Hervormingen, gericht op meer eenheid en samenhang en vooral op een evenwich-
tiger verdeling van de lasten binnen het rijk, waren dwingend noodzakelijk. Eerste 
minister graaf-hertog de Olivares68 had daarvoor al eerder plannen ontwikkeld, de 
Unión de Armas, maar de uitvoering ervan stuitte op veel tegenstand.69 Omdat de 
nood hoog gestegen was, spande de Spaanse regering zich vanaf 1626 bijzonder in, 
de plannen voor hervorming van het bestuur, het leger en de vloot door te voe-
ren.70 Op de eerste plaats probeerde ze de kosten van de verdediging van de Mo-
narchie, die bijna geheel op het verarmde en ontvolkte kernland Castilië drukten, 
beter te spreiden over het rijk. Een systeem van quota zou de rijksdelen verant-
woordelijk moeten maken voor een aandeel in het veldleger en de oorlogsvloot. 
Daarnaast zouden ze zelf de kosten van de vaste garnizoenen in hun vestingen 
moeten gaan betalen. De weerstand tegen het hervormingsprogramma, dat in-

                                                                    
65 Israel, Conflicts of empires, p. 1-17 e.v. 
66 Dergelijke maritieme aanvalsplannen, en plannen om de dijken van Holland en Zeeland door te ste-
ken, werden ook al in eerdere fasen van de oorlog voorgesteld. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche 
volk, dl. 3, p. 308 en "Een merkwaardig aanvalsplan, gericht tegen visscherij en handel der Vereenigde 
Nederlanden in de eerste helft der 17de eeuw". 
67 Reichard, Die maritime Politik der Habsburger im siebzehnten Jahrhundert, p. 22-23. 
68 Elliott, The Count-Duke of Olivares: The statesman in an age of decline. 
69 Esteban Estríngana, "Guerra y redistribución de cargas defensivas: La Union de Armas en los Países 
Bajos católicos". Straub, Pax et Imperium: Spaniens Kampf um seine Friedensordnung in Europa zwischen 
1617 und 1635, p. 79-108.  
70 Esteban Estríngana, Guerra y finanzas en los Países Bajos católicos, p. 205-208. Lesaffer, Defensor Pacis 
Hispanicae, p. 25-32. 
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breuk maakte op oude privileges, bleef in de meeste aangesproken landen onver-
minderd groot. 

In de Nederlanden lukte de deelname aan de Unión de Armas een eind weegs, maar 
eigen financiering van de vestingen bleek onmogelijk. Spanje besloot de strijd te-
gen de Republiek ter zee voort te zetten en op het land voorlopig in de verdediging 
te blijven.71 De oorlogsbegroting werd vanaf 1626 verminderd en in overeen-
stemming gebracht met de nieuwe prioriteiten. Spanje zou vooral de winstgevende 
handel van de Republiek, gericht op haar achterland aan de grote rivieren en de 
Oostzee, moeten beletten. Een gewapende Vlaams-Duits-Hanseatische compagnie, 
een Almirantazgo met voorrechten in Spanje, zou die handel moeten overnemen. 
Daarover spraken Spaanse onderhandelaars al vanaf eind 1624 met de keizer, de 
katholieke Duitse vorsten en de Hanzesteden.72 De samenwerking zou moeten 
beginnen met een defensief verbond tussen Spanje, keizer Ferdinand II (1578-
1637)73 en de Liga van katholieke Duitse rijksstanden, die door Beieren werd aan-
gevoerd. De keizer verwelkomde de voorstellen voor samenwerking tegen de 
groeiende protestantse invloed, maar liet het initiatief en de bijkomende oorlogs-
voering liever aan Spanje over. De meeste Duitse vorsten hadden overwegende 
bezwaren tegen al te innige banden met Spanje – dat al een machtspositie had in 
het Rijk – en tegen handelsbelemmeringen op de rivieren. De Hanzesteden zagen 
ook weinig in een monopolie voor een Spaans-Duitse handelscompagnie. Ze wens-
ten vooral neutraal te blijven en gaven slechts minimale medewerking.74 Toch 
sloot de regering in Brussel op 29 juli 1625 van haar kant de Schelde, de Maas, de 
Rijn, de Lippe (bij Wezel, door Spanje bezet) en de Eems af en verbood alle handel 
met de opstandige provincies. 

Philips byder gratie Gods koning van Castilien, … doen te weten: dat … wy hebben … andermael 
verboden ende verbieden wel expresselijck by desen te senden, voeren of transporteren naer de 
voorszegde gerebelleerde Provincien, 't zy te lande, ter zee oft door het soet water, ende namentlick 
door de revieren vande Schelde, Mase, Rhijn, Lippe ende Eemse, ende door alle andere passagien 
ofte weghen, directelijck oft indirectelijck, eenigh gelt, eet-waren, coopmanschappen, waren ofte 
andere dingen, hoedanigh die souden moghen zijn ofte mogen wesen, noch oock vande voorszegde 
gerebelleerde Provincien te brengen oft doen inne-komen eenige dingen oft coopmanschappen, 
zijnde van hen gewas oft handwerck, oft hebbende daer door ghepasseert, niet uytgesteken oft ge-
reserveert [= niets uitgezonderd]. …75 

De Staten-Generaal in Den Haag beantwoordden die maatregel enkele maanden 
later door ook van hun kant 'de licenten te sluiten' (een handelsblokkade in te 
                                                                    
71 Alcalá-Zamora, España, Flandes y el Mar del Norte (1618-1639), p. 208-212. Janssens, "De landvoogdij 
van Isabella 1621-1633, p. 374-378. Rodríguez Villa, Ambrosio Spínola: Primer marqués de los Balbases, 
p. 446-447. Lefèvre, Spinola et la Belgique, p. 82. De laatste biografie is korter, maar genuanceerder. 
72 Ródenas Vilar, La política europea de España durante la Guerra de Treinte Años (1624-1630), p. 46-77, 
en "Un gran proyecto anti-holandés en tiempo de Felipe IV: La destrucción del comercio rebelde en 
Europa", p. 546. Israel, Empires and entrepots: The Dutch, the Spanish Monarchy and the Jews, 1585-1713, 
p. 201-212, 223. Kessel, Spanien und die geistlichen Kurstaaten am Rhein, p. 234-248. Pirenne, Histoire 
de Belgique, 3e dr., dl. 4, p. 420. Cornelissen, "Het Maas- en Rijnkanaal van 1626", p. 193-195. 
73 Bireley, Ferdinand II, Counter-Reformation emperor, 1578-1637. 
74 Ródenas Vilar, La política europea de España durante la Guerra de Treinte Años, p. 74-75. 
75 Ordinantie ons Heeren des Conincx inhoudende verbodt vanden coophandel mette gherebelleerde Pro-
vincien (pamflet Knuttel nr. 3584). 
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stellen).76 In mei 1626 verbood het Spaans bestuur zelfs het postverkeer met het 
Noorden. Op overtredingen stonden zeer zware boetes en straffen zoals verbeurd-
verklaring, verbanning of de galeien.77 

Een belangrijke propagandist van de nieuwe politiek was de geleerde en invloed-
rijke Jezuïet Karel (Carolus) Scribani (1561-1629).78 Zijn vader was een Italiaan, 
die in het gevolg van landvoogdes Margaretha van Parma naar de Nederlanden 
was gekomen, en zijn moeder een Oost-Vlaamse. Hij verbleef lang in Antwerpen, 
onder andere als rector van het Jezuïetencollege, provinciaal van de Provincia 
flandro-belgica, hoofdaalmoezenier en organisator van de geheime katholieke mis-
sie in Holland. Hij schreef in de geest van de Contrareformatie een groot aantal 
godsdienstpolitieke, historische en spirituele werken, in het Latijn of het Neder-
lands. Verschillende ervan werden vertaald in het Frans, Duits, Spaans of Italiaans. 
Scribani was bekend bij alle toenmalige groten der aarde en werd geraadpleegd 
door onder meer de aartshertogen, opperbevelhebber Spínola, de Spaanse 'ambas-
sadeur' in Brussel kardinaal De la Cueva en minister Olivares. Op het eind van zijn 
leven schreef hij, onder pseudoniem en in het Nederlands, een tweetal pamfletten 
over de concrete politiek in de Nederlanden: 'Den Hollantschen Apocalypsis' uit 
1625 en 'Den Neder-lantschen Waer-segger' uit 1626.79 Ze werden verschillende 
malen herzien en vaak in één band uitgegeven. Ook verschenen ze daarna in diver-
se vertalingen, in het Latijn als 'Apocalypsis batavica' (1626) en 'Veridicus belgi-
cus' (1627).80 De 'Apocalypsis' is een kritische verhandeling over de burgeroorlog 
vanuit het zicht van een calvinist uit het Noorden, bedoeld om de rebellen tot in-
keer te brengen.81 De 'Waer-segger' geeft een denkbeeldige dialoog weer tussen 
twee Spanjaarden, met een analyse van de oorsprong, de ontwikkeling en het ge-
wenste einde van de burgeroorlog. Scribani was daarbij, verscholen achter zijn 
pseudoniem en zijn beide Spanjaarden, erg kritisch over het gebrek aan inlevings-
vermogen en militaire en financiële discipline van het Spaans bestuur. Bijzonder 
belangwekkend is ten slotte zijn 21-punten-plan, dat tot een spoedige eindover-
winning voor 'God, Koning en Vaderland' moest leiden. Deze punten kwamen voor 
een belangrijk deel overeen met de hervormingen die eerste minister Olivares 

                                                                    
76 Placcaet ende ordonnantie van retorsie der hoogh ende moghende heeren Staten Generael der Veree-
nighde Nederlanden daer by alle commercien met den vyandt ende toe-voer naer de steden ende landen 
vanden selven werden verboden (KB pamflet Q34:42), 16 okt. 1625. 
77 Placcaet ons Heeren des Conincx op het feyt van de correspondentien mette vyanden ende rebellen 
(pamflet Knuttel nr. 3658). Israel, Empires and entrepots, p. 113. 
78 Levensbeschrijving, achtergronden en bibliografie: Brouwers & Gilmont, Carolus Scribani. Deze uitga-
ve uit 1977 heeft de nieuwste en beste bibliografie. Niet te verwarren met de verouderde uit 1961 in 
Brouwers, Carolus Scribani S.J., 1561-1629: Een groot man van de Contra-Reformatie in de Nederlanden. 
Het lemma Scribani in het Nationaal Biografisch Woordenboek, dl. 1, p. 907-917, is gebaseerd op de 
oude bibliografie uit 1961. 
79 [Scribani], Den Neder-lantschen Waer-segger. Samenvatting, bespreking en bibliografie: Brouwers, 
Carolus Scribani, p. 294-368. 'Waer-segger' = iemand die de waarheid spreekt. In vrijwel alle literatuur 
werd ten onrechte aangenomen dat de Waer-segger stamt van vóór 1626. 
80 De aanname van Latijnse originelen uit 1624 of 1625 is een misvatting. Brouwers & Gilmont, Carolus 
Scribani, p. 297-298. 
81 Bij plakkaat van 19 jan. 1626 werd het in Holland verboden dit 'seditieus [= opruiend] boecxken te 
drucken en onder de gemeynte te verspreyden'. Cau, Groot placaet-boeck, dl. 1, p. 455-458. 
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beoogde, maar spitsten zich toe op de situatie in de Nederlanden. Ze betroffen de 
organisatie en financiering van leger en vloot, maar ook het bevorderen van de 
eigen handel en de tegenwerking van die van de Republiek. In elk geval zou alle 
handel tussen Noord en Zuid moeten worden verboden, omdat die de Republiek 
veel geld opleverde. Enkele van de actiepunten werden bij het eerste verschijnen 
van de 'Waer-segger' in 1626 al in meerdere of mindere mate uitgevoerd, zoals 
creatieve nieuwe belastingen. Niet helemaal nieuw was ook Scribani's voorstel 
voor de aanleg van kanalen tussen de Rijn, de Maas en de Schelde. 

Ten neghenthienden: waer seer profijtelijck voor de ghehoorsame Provincien, ende seer schadelijck 
voor den vyandt, wiens macht in den koop-handel ende navigatie gheleghen is, soude oock groo-
telijckx dienen tot versekerheydt ende sterckte des Landts, dat de Mase door den Demer t'Antwer-
pen, ende den Rhijn in de Mase ghebrocht wierde, het welck met cleyne kosten geschieden kan; 
want noch d'een noch d'ander gheen vier mijlen gravens van doen en hebben. …82 

Scribani zal hierover wel enige aardrijkskundige en technische informatie gehad 
hebben, maar hij stelde het, misschien opzettelijk, erg eenvoudig voor. Voor de 
tracé's moet hij gedacht hebben aan de toen bestaande plannen, te weten dat van 
Haesenvoet en van de verbinding van Maastricht naar de Demer. Zijn formulering, 
dat met een aantal mijlen graven de Rijn in de Maas en de Maas in de Demer 'ge-
bracht' konden worden, suggereerde het vrij algemeen heersende misverstand, dat 
de ene rivier door een kanaal onder vrij verval kon worden afgetapt naar de ande-
re. Hij sprak in elk geval niet over de vele kostbare sluizen en andere voorzienin-
gen die nodig zouden zijn om de waterscheidingen te overwinnen en het kanaal-
water vast te houden, zodat het niet ongecontroleerd zou wegstromen. Verder zei 
Scribani niets over de kanalisatie van de Demer, die grotendeels met sluizen, stu-
wen en dijken gerealiseerd moest worden. Hierbij speelde mogelijk de gangbare 
misvatting een rol, dat de (matige) benodigde vaardiepte bereikt kon worden door 
enerzijds het inlaten van water uit de bovenste rivier en anderzijds door het uit-
diepen van de vaargeul. Het eerste was niet mogelijk door de aanwezigheid van de 
waterscheiding en het andere had geen effect. We komen op dit laatste in para-
graaf 5.9 nog terug. Scribani sloot zijn lijst voorstellen af met het plan om grote 
delen van Holland en Zeeland te verdrinken door het doorsteken van verschillende 
dijken. Hij was zo fijngevoelig te veronderstellen dat de dieren zouden omkomen, 
maar dat de mensen zich zwemmend zouden kunnen redden. De huidige allerdiep-
ste polders bestonden overigens nog niet in het begin van de 17e eeuw. 

Ten eenen twintichsten … dat het beter soude zijn, dat den Coninck hen dede in hun eyghen water 
swemmen, verdrinckende alle hunne bemden, weyen, beesten ende daer door ontnemende alle 
hunne inwendighe macht. Het welck met het door-steken van verscheyde dijcken lichtelijck ghe-
schieden kan; soo dat meer als twee derde deelen van Hollandt ende Zeelandt heel in 't water staen 
souden sonder eenige remedie van die in menige jaeren te konnen ghebruycken; het welck sy 
meynden met twee oft dry hondert duysent croonen soude konnen geschieden, diemen d'uytwerc-
kers van sulckenen dienst soude beloven.83 

                                                                    
82 [Scribani], Waer-segger, p. 72. 
83 Idem, p. 74-75. 
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Ook het Franse tijdschrift Le Mercure François noemde dit actiepunt in een lijst van 
maatregelen die de Spaanse koning zou dienen te nemen om de heerschappij over 
de zee te verkrijgen en meester te worden van alle handel die de Hollanders dreven. 

De plus, sa Majesté Catholique devroit aussi commender qu'en divers ports de Flandres on eust à faire 
& tenir le plus qu'il se pourroit de chaloupes & petits vaisseaux allans à la voile & à la rame pour faire 
des descentes dans les Isles de Zelande & dans la Holande, y porter le fer & le feu, perser & rompre leurs 
digues, afin que la mer couvre les deux tiers de leurs pays ; & pour l'execution de ce, promettre des re-
compenses pecuniaires à tous ceux qui entreprendroient de faire perdre par la mer ceux qui n'auroient 
entretenu la guerre contre sa Majesté Catholique que par les moyens qu'ils retiroient de leurs voyages 
& negoces de la mer.84 
[Verder zou Zijne Katholieke Majesteit (de koning van Spanje) ook moeten bevelen dat men in ver-
schillende Vlaamse havens zoveel mogelijk boten en kleine vaartuigen, met zeilen en riemen, dien-
de te bouwen en houden om invallen in de Zeeuwse eilanden en Holland uit te voeren, er verwoes-
tingen aan te richten, hun dijken door te steken en te vernielen, zodat de zee twee derde van hun 
landen zal bedekken. En dat men voor de uitvoering hiervan geldelijke beloningen belooft aan allen 
die zouden proberen hen – die slechts door winst uit hun zeereizen en -handel, oorlog tegen Z.K.M. 
konden voeren – door de zee te laten verliezen.] 

5.6 'Glorieuze ondernemingen' aan Maas en Rijn 

Begin 1626, ongeveer een half jaar na de verovering van Breda en het begin van de 
rivierblokkade, en in de tijd dat de 'Waer-segger' uitkwam, werd de kwestie van de 
Schelde-Maas-Rijnverbinding ten slotte opgepakt. Dat hing waarschijnlijk samen 
met het aanvallend en verdedigend verbond dat Engeland en de Republiek op 9 
december 1625 in Den Haag met Denemarken aangingen en dat de Spaanse positie 
in Noord-Europa ernstig bedreigde (zie paragraaf 5.7).85 Ook de schaarste en duur-
te door de onderbroken handel hebben er mogelijk een rol bij gespeeld. De gang 
van zaken bij de voorbereiding van het project wordt min of meer duidelijk uit een 
verslag ('Relaçion') dat de lnfanta in augustus 1626 naar de koning stuurde (zie 
tekst met vertaling in bijlage 6).86 Andere bronnen verduidelijken de chronologie 
en de aard van de acties. In de winter van 1626 waren er hernieuwde contacten 
tussen Gelder en Haesenvoet enerzijds en de regering in Brussel anderzijds. Als 
gevolg daarvan verklaarde een hooggeplaatste deskundige, Giovanni de' Medici 
(Juan de Medicis), dat er goede mogelijkheden waren voor een kanaal tussen de 
Rijn en de Maas.87 In maart 1626 zond de Infanta ingenieur Jacob Janssen naar 
                                                                    
84 Mercure François, dl. 12 (uitgave van 1627 met nieuws van 1626), p. 33-34. Het nieuwe type vaartuig 
komt voor in eigentijdse verslagen. Bijv. De Meester, Correspondance Guidi di Bagno, dl. 2, nr. 1547, 
1571 (25 april, 13 juni 1626). 
85 Alliantie, gemaect tusschen de Serenissime Koningen van groot Britanje en van Denemarcken, en de 
Heeren Staten Ghenerael der Vereenighde Nederlanden. Aitzema, Verhael van de Nederlandsche Vreede 
handeling, 2e dr., dl. 1, p. 59-68. 
86 'Relaçion tocante las obras de los canales propuestos a hazer entre los rios Rin y Mosa, y tambien 
entre la dicha Mosa desde Mastrique al rio Demer', AG Simancas, Secretaría de Estado, legajo 2040, doc. 
81. De auteur was waarschijnlijk Antonio Anselmo (zie mijn voetnoot in bijlage 6). De tekst staat ook, in 
hedendaags Spaans, als bijlage 5 in Alcalá-Zamora, España, Flandes y el Mar del Norte. Een Franse sa-
menvatting gaf eerder Lonchay/Cuvelier, Correspondance de la Cour d'Espagne, dl. 2, nr. 960. Deze is 
echter gebrekkig en gaf aanleiding tot misverstanden. 
87 AG Simancas, Secretaría de Estado, legajo 2040, doc. 81, p. 3. 
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Gelder. Met Haesenvoet, en op diens kosten, bekeek hij het voorbereidende werk 
dat deze gedaan had en bezichtigde het mogelijke kanaaltracé.88 Adriaan van 
Hoensbroek, erfmaarschalk van Gelre, stuurde daarop een door Haesenvoet ge-
maakte plantekening naar de keurvorst-aartsbisschop van Keulen en de hertog van 
Gulik-Berg.89 In april en mei 1626 bezocht ook De' Medici het gebied van de ge-
plande werken.90 Janssen en De' Medici stelden vast dat de aanleg van een kanaal 
van Rijnberk naar het fort Arcen, met gebruik van een aantal sluizen, uitvoerbaar 
was. Waarschijnlijk hebben ze toen de voorkeur gegeven aan het kortere tracé dat 
op het fort aansloot, omdat het tracé over Wells gebied vooral was ingegeven door 
plaatselijke belangen. Voor de zekerheid zond Ambrogio Spínola in mei nog inge-
nieur Jan Coeck en bouwmeester Jan van Straatsburg naar het gebied voor een 
nauwkeurige verkenning en opmeting. Ook twee commissarissen, waaronder Jan 
van de Wouwer, onderzochten ter plaatse de mogelijkheden.91 Hun gezamenlijke 
conclusie was dat bij het Rijn-Maasproject geen al te grote problemen te verwach-
ten waren. Hertog Wolfgang Willem van Gulik-Berg, wiens gebied tot in Tegelen 
vlakbij Venlo reikte, vroeg het Rijn-Maaskanaal zo ver mogelijk stroomafwaarts 
aan te leggen en zijn grondgebied en rechten niet te raken.92 

Rond april 1626 herleefde ook de belangstelling voor een Maas-Scheldeverbinding. 
Uitgangspunt was een oud Brabants plan dat – al door de ratten aangevreten – 
door commissaris Jan van de Wouwer op een kerkzolder in Brussel was terugge-
vonden.93 Het betrof een kanaal van Maastricht naar Munsterbilzen aan de Demer, 
die stroomafwaarts zou worden gekanaliseerd of verbeterd tot in de Dijle. Het 
kanaal zou dus over ongeveer 40 km Loons (Luiks) gebied doorsnijden, van Herk(-
de-Stad) tot bij Maastricht, dat gedeeld Brabants/Luiks was. Er werden kopieën en 
afschriften gemaakt van de kaarten en papieren, en vertalingen van het Nederlands 
in het Spaans. De drie belangrijkste machthebbers in de Zuidelijke Nederlanden in 
die tijd, de Infanta Isabella Clara Eugenia, de Spaanse gezant en 'eerste minister' in 
Brussel kardinaal Alonso de la Cueva, en opperbevelhebber Ambrogio Spínola, 
zagen de strategische mogelijkheden van het plan en lieten het nader onderzoeken. 
                                                                    
88 Zoals blijkt uit een ontwerpbrief van Gelder van 21 maart 1626. SA Geldern, Archivaliensammlung, 
nr. 213. Pistor, Die Fossa Eugeniana, p. 10-11 en voetnoot 51. AG Simancas, Secretaría de Estado, legajo 
2040, doc. 81, p. 4. 
89 Ontwerpbrief van 22 maart 1626. SA Geldern, Archivaliensammlung, nr. 213. Pistor, Die Fossa Euge-
niana, p. 10-11 en voetnoot 51. 
90 De Meester, Correspondance Guidi di Bagno, dl. 2, nr. 1533, 1561 (11 april en 23 mei 1626). AG Siman-
cas, Secretaría de Estado, legajo 2040, doc. 81, p. 4. Pistor, Die Fossa Eugeniana, p. 11. 
91 AG Simancas, Secretaría de Estado, legajo 2040, doc. 81, p. 4. Pistor, Die Fossa Eugeniana, p. 11, op 
basis van de stadsrekeningen van Gelder. 
92 '… sowait es immer moglich hinabwarts angefangen, …' Wolfgang Willem aan Isabella, 9 juni 1626, 
HSAD, Jülich-Berg II, nr. 3015, p. 29V. Pistor, Die Fossa Eugeniana, p. 9. 
93 AG Simancas, Secretaría de Estado, legajo 2040, doc. 81, p. 2-3. Het was waarschijnlijk een 16e-eeuws 
plan, van vóór de regering van de Infanta. Deze laatste kende het blijkbaar niet. Het zal ook niet het plan 
van Francesqui zijn geweest, want dat had een tracé langs de Herk en de Jeker. De Franse ambassadeur 
in Brussel, Baugy, schreef op 2 april 1626 in zijn rapportage aan Parijs al over een plan voor een kanaal 
van Maastricht naar Bilzen aan de Demer. Die rivier zou verder 'verbreed en verdiept' moeten worden. 
Omdat de Maas hoger lag dan de Demer zou men moeten uitkijken voor overstromingen in het Land 
van Luik (sic). AAE Courneuve, Correspondance politique, Pays-Bas espagnols et autrichiens nr. 6, fol. 
88-89. 
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Ze stelden de kundige Giovanni de' Medici, markies di Sant'Angelo, aan als project-
leider van de beide werken, van de Rijn tot aan de Schelde. De' Medici had zich in 
1625 als hoge genieofficier verdienstelijk gemaakt bij Spínola's belegering van 
Breda. Hij had daar met inundaties en andere militaire werken de stad helpen in-
sluiten. Als gunst mocht hij persoonlijk de overwinning aan de Infanta melden. Hij 
kreeg van haar een kostbaar juweel en eind 1625 van de koning een markiezentitel 
uit het rijk van Napels.94 De' Medici werd bijgestaan door Jan van de Wouwer. Deze 
was vertrouweling van het Brusselse en Spaanse Hof, commissaris van Financiën, 
oud-schepen van Antwerpen en een vriend van Pieter Paul Rubens, schilder en 
diplomaat in Spaanse dienst. Hij hield zich bezig met verschillende aspecten van de 
economische oorlogsvoering tegen de Republiek en had de leiding gehad over de 
verbetering en versterking van het havencomplex bij Duinkerken.95 De achter-
landverbinding was daarvan het logische en noodzakelijke vervolg. Hij kreeg hulp 
van de jonge ingenieur en cartograaf Michiel van Lang(e)ren, die al ervaring had 
opgedaan bij de aanleg van de kanaalverbinding tussen fort Mardijk en Duinker-
ken. Tot de technische staf behoorden verder de ingenieurs Jacob Janssen en Jan 
Coeck en bouwmeester Jan van Straatsburg. 

Bij de verkenning van het tracé tussen Maastricht en de Demer stuitten de onder-
zoekers op grote technische problemen. Vanuit de Maas moest hier met sluizen een 
hoogteverschil van 140 voet (ca. 40 m) worden overwonnen, te beginnen met de 
Caberg. Verder was er op het plateau nauwelijks voedingswater voor het kanaal 
aanwezig. Eind mei 1626, bij een tweede verkenning, kreeg De' Medici het gelukki-
ge idee dat hij voor de voeding van de sluizen gebruik zou kunnen maken van het 
water van de Jeker, die wat zuidelijker lag.96 In de literatuur werd algemeen aan-
genomen dat hij daarmee koos voor het tracé van Francesqui, langs de Herk naar 
de buurt van Tongeren en vandaar via de Jeker naar Maastricht. Deze mogelijkheid 
is niet uit te sluiten, maar dan zou de uitmonding in de Maas op Luiks gebied ko-
men, wat de Infanta niet wilde. De 'Relaçion' geeft ook de indruk van een andere 
oplossing. Van de Wouwer, Coeck, Janssen en Van Langeren gingen immers eind 
juni nog verder met de verkenning van de bovenloop van de Demer, boven de aan-
takking van de Herk.97 Ze voeren tot de abdij van Herkenrode bij Hasselt, waar het 
varen toen nog net mogelijk was. Mogelijk wilde De' Medici stroomopwaarts van 
Tongeren Jekerwater aftappen en dit met een afvoergoot (toevoerkanaal) onder 
vrij verval naar het verdeelpand tussen Munsterbilzen en Smeermaas bij Maas-
                                                                    
94 Hugo, Sitio de Breda, p. 79, 81, 92, 171. Rooze, De belegering van Breda door Spinola 1624-1625, p. 60-
61. De Meester, Correspondance Guidi di Bagno, dl. 2, nr. 1363 en 1600 (voetnoot). 
95 Israel, Conflicts of empires, p. 45-46. 
96 '… que por el rio Jequer ... se podran renfrescar y recibir agua bastante los sassos que seran menester 
desde la Mosa al Demer, con que se perfiçiono el desinio de la dicha primera obra, ...' [… dat de rivier de 
Jeker, die van Tongeren naar Maastricht stroomt, de sluizen die nodig zullen zijn vanaf de Maas tot de 
Demer met voldoende water kan voeden. Daarmee werd het ontwerp van dit eerste werk vervolmaakt.] 
AG Simancas, Secretaría de Estado, legajo 2040, doc. 81, p. 15. De Franse ambassadeur Baugy schreef op 
10 april 1626 over de mogelijkheid van een kanaal van Maastricht naar Tongeren, en van daar via twee 
kleine riviertjes naar Diest aan de Demer, zoals bij oudere plannen. Dat is m.i. wel overwogen maar niet 
gekozen. AAE Courneuve, Correspondance politique, Pays-Bas espagnols et autrichiens nr. 6, fol. 97-98. 
97 AG Simancas, Secretaría de Estado, legajo 2040, doc. 81, p. 5-6. 
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tricht voeren. Ook in latere teksten over het project was er steeds sprake van een 
kanaal van Bilzen/Munsterbilzen naar Maastricht, terwijl in geen enkele de kanali-
sering van Herk en Jeker werd genoemd.98 Voor die afvoergoot heeft De' Medici 
wellicht gebruik willen maken van de resten van het reusachtige aarden aquaduct 
dat in de Romeinse Tijd water naar Tongeren had gevoerd, en dat hersteld en ver-
lengd zou moeten worden. In later eeuwen was men de vroegere functie van deze, 
plaatselijk 35 m hoge, vreemde 'dijk' vergeten.99 In de 17e eeuw was hij misschien 
nog min of meer intact en kan De' Medici met zijn ingenieursoog de mogelijkheden 
ervan hebben onderkend. Er werd in juni 1626 in het Brusselse paleis een schaal-
model van aarde gemaakt, dat iedereen daar overtuigde. Kort daarop werd De' 
Medici naar Bonn gestuurd om de medewerking van Ferdinand van Keur-Keulen 
en Luik te vragen. Deze liet zich niet zomaar overhalen, maar eiste nadere onder-
handelingen over de kanaalplannen.100 Waarschijnlijk speelde daarbij, naast mili-
taire en politieke bezwaren, de plaats van uitmonding in de Maas (boven of bene-
den Maastricht) een belangrijke rol. 

Toen Van de Wouwer en zijn ingenieurs vanaf 24 juni 1626 opmetingen deden aan 
de Demer, brachten twee officieren hen onderweg op een belangrijk idee voor het 
andere deel van het project. Ze wezen hen erop dat de Rijn in de buurt van Ordin-
gen (thans Ürdingen) bij hoogwater zeer ver buiten zijn oevers kon treden. Zo 
werden er 's winters bij Gelder in de Niers, zijrivier van de Maas, wel vissen gevan-
gen die van nature enkel in de Rijn voorkwamen. Er zouden ook nog andere, meer 
geschikte doorgangen zijn om de Rijn met de Niers te verbinden. Als men de na-
tuurlijke neiging van de Rijn naar de Niers door afdamming, bedijking en enig 
graafwerk zou kunnen helpen en versterken, zou deze daarmee volledig in de veel 
lager gelegen Maas kunnen worden gevoerd. 

… pero salio de mayor satisfaçion lo que el y el ingeniero Couque avian entendido y notado por el ca-
mino. A saber que todo el Rin se podria sacar de su cama y ser puesto en la Mosa por donde Olanda 
quedaria desislada de una parte y ahogada por otra. La primera noticia la alcançaron en Diest por el 

                                                                    
98 '… du vart ou canal qu'on avoit proposé de tirer depuis la riviere de Moese soubs Maestricht jusques 
au Demert …' [van de vaart of het kanaal dat men heeft voorgesteld aan te leggen van de rivier de Maas 
beneden Maastricht naar de Demer]. Brief van Luik aan Hasselt, 23 maart 1627, RAH, Archief stad 
Hasselt, inv. 1082. '… auf Maastricht, und von dahin ainen neuen Canal auf Bilsen und Diest in die De-
mer und also volgents auf Mechlen, Antorff und selbige gegent …' [… naar Maastricht, en van daaruit 
een nieuw kanaal naar Bilzen en Diest aan de Demer en zo verder naar Mechelen, Antwerpen en omge-
ving …]. Dagboek van 23 aug. 1626 van baron von Preysing, Beiers gezant in Brussel, in Von Arentin, 
Bayerns auswärtige Verhältnisse seit dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts, Anlage 42, p. 207. 
Belangrijkste teksten van dagboek met vertaling in bijlage 7. 
99 Plaatselijk bekend als Beukenberg, Zeedijken en Hagedocht (Aquaduct?). Op de wal lag waarschijnlijk 
een open waterleiding met een lemen bodem en met hout versterkte zijkanten. Hij zou in de buurt van 
Lauw aan de linkeroever van de Jeker hebben afgetakt. Alleen de laatste 6 km bij Tongeren zijn, in 
afgesleten vorm, nog duidelijk zichtbaar. Ponzetta, "Opmeting van het Romeins aquaduct te Tongeren". 
Vanvinckenroye, "Tongeren: Waterleiding en Romeinse weg". Smeesters, De Romeinse monumenten van 
Tongeren, p. 7, 8, 31-33. Verouderde opvattingen bijv. bij Huybrigts, Tongres et ses environs pendant 
l'occupation romaine et franque, p. 39-42, die de aarden wal voor een verdedigingswerk hield. 
100 AG Simancas, Secretaría de Estado, legajo 2040, doc. 81, p. 5. Ferdinand aan Isabella, 21 juni 1626, 
AR Brussel, toegang I 074 (Duitse Staatssecretarie), reg. 508, fol. 48-52 (in Duits, Frans en Spaans). De 
Meester, Correspondance Guidi di Bagno, dl. 2, nr. 1571, 1600 (13 juni en 25 juli 1626). De' Medici was 
vóór of op 4 juli terug (voetnoot bij nr. 1571). 
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capitan de infanteria van de Sterre que se acordava aver en tiempos passados rompido el Rin sus 
diques a Ordingen y cobriendo el pays aver maltrattado las fortificaçiones de Meurs; lo mismo confir-
mo despues el capitan Diriex superintendente del Demer en una noche que el aposento en su casa 
fuerte el dicho comis, alegando que avia otros passajes mas aproposito para juntar los dos rios Rin y 
Mosa.101 
[…maar wat tot nog grotere tevredenheid bijdroeg was hetgeen hij en ingenieur Coeck onderweg 
hadden vernomen en opgetekend, namelijk dat men de hele Rijn uit zijn bedding zou kunnen lich-
ten en overbrengen naar de Maas, waardoor Holland voor een deel zou droogvallen en voor een 
ander deel zou verdrinken. Het eerste bericht kregen ze in Diest van de kapitein van de infanterie 
Van de Sterre die zich herinnerde dat er in het verleden een dijkdoorbraak van de Rijn was geweest 
bij Ordingen en dat het land overstroomd was, wat tot schade aan de fortificaties van Meurs had ge-
leid. Ditzelfde werd daarna bevestigd door kapitein Diericx, superintendent van de Demer die, op 
een avond dat hij de genoemde commissaris in zijn versterkte huis logies verschafte, aanvoerde dat 
er andere meer geschikte doorgangen waren om de rivier de Rijn met de Maas te verbinden.] 

Dat opende voor de oorlog in de Nederlanden enorme perspectieven. De Nederrijn, 
Waal en IJssel zouden nauwelijks meer water voeren, terwijl versterkte Staatse 
steden aan de Beneden-Maas juist door het water overspoeld zouden worden. De 
weg naar de Republiek zou zo zonder natuurlijke hindernissen voor de Spaanse 
legers openliggen. Al kon men nog niet direct denken aan de verovering van Hol-
land zelf, in het grensgebied zou eenvoudiger terrein gewonnen en belasting gehe-
ven kunnen worden. De Infanta was zo onder de indruk van dit plan dat ze de pro-
jectstaf opdroeg het meteen te onderzoeken. Toen De' Medici en zijn ingenieurs 
vervolgens begin juli 1626 de Rijnstreek verkenden, kwamen ze tot de conclusie 
dat er bij Nuijs (Neuss) een heel geschikte doorgang van de Rijn naar het Niersdal 
te maken was. Het Rijnwater kon zo met een gunstig verval naar de Maas bij Gen-
nep worden geleid. Als eenvoudiger alternatief gaven ze aan dat vanuit Nuijs ook 
een scheepvaartkanaal met sluizen naar Venlo kon worden aangelegd. De verbin-
ding over Venlo naar Maastricht en Antwerpen was korter dan die over Gennep. 
Nog zuidelijker dan Venlo had men te maken met een veel hogere waterscheiding, 
wat meer sluizen vereiste. 

… y hallo su Alteza tan grande fundamento en esta proposiçion que, … mando su dicha Alteza que vol-
viesen todos, … a la visita desta postrera proposicion … En esta se emplearon el dicho Marques de Sant 
Angelo, los ingenieros Couque, Jacob Janssen y el mathematico van Langeren y aviendo corrido todo 
aquel pays, toparon con el passaje desde Nuys por los baxos de Klief hasta Gennep, muy dispuestos a 
recibir toda el agua del Rin, y ponerla con muy acomodada cayda en la Mosa. … y ademas representa-
ron que por el mismo camino se podria hazer otra obra menor para la navegaçion empeçando desde 
Nuys hazia Venlo, …102 
[Hare Hoogheid vond dit voorstel zo goed onderbouwd, dat zij … aan allen vroeg zich verder bezig 
te houden met de verkenning van dit laatste voorstel … Betrokken daarbij waren de markies di 
Sant'Angelo, de ingenieurs Coeck en Jacob Janssen en de wiskundige Van Langeren. Nadat ze de he-
le betreffende landstreek hadden doorgereisd, stuitten ze op de doorgang vanaf Nuijs door de laag-
ten van Kleef naar Gennep, die heel geschikt is om al het water van de Rijn op te vangen en dat met 
een heel gunstig verval in de Maas te storten. … Daarnaast gaven ze aan dat men op hetzelfde traject 
een ander en minder omvangrijk werk voor de scheepvaart zou kunnen uitvoeren, beginnend bij 
Nuijs en eindigend bij Venlo.] 

                                                                    
101 AG Simancas, Secretaría de Estado, legajo 2040, doc. 81, p. 6-7. Volledige tekst in bijlage 6. 
102 Idem, p. 7-8. Tekst in bijlage 6. 
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De kosten van de rivierverlegging werden geschat op twee miljoen gulden. Het 
kanaal van Nuijs naar Venlo zou slechts vier- à vijfhonderdduizend gulden kosten 
en in zeven of acht maanden tijd kunnen worden voltooid.103 Over de vraag hoe de 
rivierverlegging en het kanaal zich tot elkaar verhielden, geeft de 'Relaçion' noch 
de literatuur veel duidelijkheid. Zoals hierna zal blijken, zagen de ingenieurs en de 
machthebbers in Brussel ze waarschijnlijk aanvankelijk als elkaar aanvullende 
projecten. De plannen werden, om de vijand niet te alarmeren en omdat er nog 
overleg met Luik, Keur-Keulen en Gulik nodig was, niet aan de grote klok gehan-
gen. Bij de niet-ingewijden, die toch het een en ander vernamen, ontstond daarom 
grote verwarring (zie paragraaf 5.10). 

De 'glorieuze ondernemingen' van de rivierverlegging en de kanalen tussen Rijn, 
Maas en Schelde zouden naar de voorstelling van tijdgenoten meerdere doelen 
dienen. Door de eigen kanalen konden de Zuidelijke Nederlanden de Rijn- en de 
Maashandel naar Brabant en Vlaanderen afleiden. Duitse en Luikse producten 
zoals hout, ijzer, koper, wapens en wijn konden ze dan rechtstreeks en goedkoop 
aanvoeren, in plaats van via de Republiek of over land. Ook boden de kanalen een 
kortere eigen weg voor de uitvoer. Het Zuiden moest handelscentrum en doorvoer-
land voor Spaanse en Spaans-koloniale waren worden. De Republiek zou voorgoed 
van haar achterland aan de grote rivieren worden afgesneden en haar rijke afzet-
markt voor overzeese producten verliezen. Ze zou uit dat achterland geen hout en 
ijzer voor de scheepsbouw meer kunnen halen en aangewezen zijn op duurder en 
slechter Scandinavisch materiaal. De vijand zou daardoor verarmen en verzwak-
ken. Men wilde de kanalen met wallen, forten en bastions uitbouwen tot een ge-
duchte barrière, die de 'gehoorzame' gewesten fysiek zou scheiden van de Repu-
bliek. Daardoor zou het Staatse leger niet meer in het Zuiden kunnen doordringen. 
De steden daar zouden veiliger worden en het platteland gevrijwaard van 'contri-
buties' aan de Republiek. Commelyn, biograaf van stadhouder Frederik Hendrik, 
wees op het voorbeeld dat de veldheren Drusus en Claudius Civilis de landvoogdes 
gegeven zouden hebben. 

De Aerts-Hertoginne van Brabant, Isabella overwegende wat de Ouden in dese Nederlanden met 
graven en delven in voortijden te wege gebragt hadden; als dat Drusus Germanicus den Rhyn met 
den Yssel vereenighde, en Claudius [Julius] Civilis de Wael dede graven, om den selvigen Rhyn met 
de Mase te samen te brengen, zijnde beyde graften tot bevrydinge der Vereenighde Nederlanden; 
en ziende dat haer wederpartyen daer door niet alleen seer versterckt, dies te stouter op buyt lie-
pen, en haer grensen en aenburige landen in gestadigen onrust hielden; maer dat oock door desel-
vige alle coopmans waeren uyt Duytslandt komende, haer als in de schoot vloyden; …soo isse om 

                                                                    
103 Meerdere auteurs meenden, op basis van Longchay/Cuveliers samenvatting van de 'Relaçion', dat de 
twee miljoen gulden betrekking had op het hele werk van Antwerpen tot Rijnberk. In de 'Relaçion', p. 8, 
gaat het echter duidelijk om de omgeleide Rijn van Nuijs naar Gennep. Ook de valuta werd in de litera-
tuur fout geduid. De 'Relaçion' spreekt bij de rivierverlegging over 'de oro' en bij het kanaal over 'flori-
nes'. Dit werd vertaald met 'écus d'or' of gouden schilden, resp. florijnen of guldens. In beide gevallen 
werd echter de rekeneenheid gulden bedoeld, die terugging op de gouden carolusgulden van een eeuw 
eerder. Bevestigd door hrn. Pol en Van der Beek, Geldmuseum te Utrecht. Ook Francesqui berekende de 
kosten van zijn kanalen in guldens. 
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sulcks voor te komen, te raede geworden tot bevrydinge van de haeren yets diergelijckx met graven 
by der handt te neemen.104 

Spanje was op dat moment nog gedwongen een groot leger op de been te houden, 
terwijl het al lang geen vertrouwen meer had in de uitkomst van een langdurige 
uitputtingsslag om de versterkte steden in het Noorden. Zijn soldaten konden 
daarom beter met spade en kruiwagen aan het werk gezet worden, zodat de hoge 
defensielasten nog een nuttig rendement zouden hebben. De kanalen kostten wel-
iswaar veel geld, maar zouden uiteindelijk ook veel opleveren. De Brusselse nunti-
atuur schreef er over: 'Dit kanaal zal stilzwijgend zonder geweld van wapenen een 
wreder oorlog tegen de Hollanders voeren en hun meer kwaad doen dan vele ge-
wapende legers in het open veld'.105 Men realiseerde zich in het Zuiden wel dat de 
Republiek dit project tegen elke prijs zou proberen te verhinderen.106 Het econo-
misch evenwicht tussen Noord en Zuid was nauw verbonden met het militaire en 
het politieke. Een duurzaam voordeel voor de Spaanse Nederlanden zou onherroe-
pelijk tot de ondergang van de Republiek en het einde van de daar verworven vrij-
heden leiden. 

Hoe daarna de besluitvorming verliep, kan uit verspreide bronnen worden herleid. 
De Infanta had haast en geld was schaars.107 De 'Relaçion' eindigt in elk geval met 
de mededeling dat de Infanta, Spínola en kardinaal De la Cueva begin augustus 
1626 kozen voor de aanleg van het door de verkenners voorgestelde kanaal van 
Nuijs naar Venlo.108 De kosten en problemen maakten waarschijnlijk op dat mo-
ment een rivierverlegging onmogelijk. Het beoogde kanaal had uit Spaans zicht 
verschillende voordelen boven een tracé ter hoogte van Rijnberk.109 Dat het voor 
een groot deel over Keuls en Guliks gebied zou lopen, zag de Brusselse regering 
niet als een overwegend bezwaar. De bisschop was zwak en de Katholieke Liga van 

                                                                    
104 Commelyn, Frederick Hendrick van Nassauw, Prince van Orangien, zijn leven en bedrijf, dl. 1, p. 102. De 
IJssel en de Waal waren inderdaad belangrijke barrières, die het kerngebied van de Republiek be-
schermden. Commelyn zag, waarschijnlijk terecht, de Boven-IJssel als de Drususgracht (zie par. 1.5). 
Dat Julius Civilis de Waal gegraven zou hebben, berustte op een verkeerd begrip van een passage in 
Tacitus' Historiën. Die beschrijft hoe de leider van de Bataafse opstand de dam van Drusus vernielde, 
waardoor het Rijnwater weer door de oude Waalbedding kon stromen (zie par. 1.4 en 1.6). Commelyn 
maakte geen duidelijk onderscheid tussen een rivierverlegging en een kanaal. Hij sprak verder alleen 
over de Fossa Eugeniana (zie hierna). 
105 Uitspraak van Chrisogono Flacchio, secretaris van de nuntius (Barberini Latini, vol. 6140, fol. 20). 
Franse samenvatting van Italiaanse origineel in De Meester, Correspondance Guidi di Bagno, dl. 2, nr. 
1758, 2 april 1627. Vertaling van Cornelissen, "Het Maas- en Rijnkanaal van 1626", p. 195. 
106 Rubens aan Pierre Dupuy, 1 okt. 1626. Huet, De brieven van Rubens, nr. 58. 
107 ' … para que se travaje en esta obra con toda la diligencia possible.' [… opdat men zo snel mogelijk 
aan dit project werkt]. Isabella aan Filips IV, 27 aug. 1626, AR Brussel, Secretarie van State en Oorlog, 
nr. 195, fol. 106. 
108 AG Simancas, Secretaría de Estado, legajo 2040, doc. 81, p. 9. Tekst in bijlage 6. Op 1 aug. 1626 bracht 
De' Medici nog een werkbezoek aan het stadsbestuur van Gelder en bezichtigde hij er het tracé. Pistor, 
Die Fossa Eugeniana, p. 11. 
109 De verovering door het Staatse leger van de Overijsselse vesting Oldenzaal op 1 aug. 1626 (zie par. 
5.7) heeft de keuze voor het zuidelijkere kanaal Nuijs – Venlo wellicht bevorderd. Het lag op veiliger 
afstand van het front dan een kanaal Rijnberk – Arcen en bood een kortere verbinding tussen Maas-
tricht en Keulen en de Boven-Rijn. Voor de voeding van het verdeelpand was ook meer water, van Niers 
én Erft, beschikbaar. 
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het Duitse Rijk had op dat moment dringend Spaanse steun nodig. In Brussel ver-
wachtte men dat binnen acht maanden heerlijke en goedkope Rijn- en Moezelwijn 
en andere Duitse handelswaar langs deze vaarweg konden worden aangevoerd. 
Ook zouden Limburg, Overmaas, Gulik en delen van het Overkwartier en het keur-
vorstendom Keulen ermee gevrijwaard zijn van Staatse invallen en 'contributies'. 
Er werd een eerste som van vijftigduizend gulden beschikbaar gesteld en de inge-
nieurs vertrokken op 16 augustus uit Brussel naar Maastricht en Venlo om het 
werk voor te bereiden. De Infanta vermeldde het wat terloops in haar brief van 27 
augustus aan koning Filips IV (1605-1665). 

Entretanto tengo pensamiento de una obra que, si llegara effecto, sera muy dañossa para los Olan-
desses y de beneficio para estos Paisses, que es la comunicacion del Rhin en la Mossa, abriendo un ca-
nal de una parte a la otra, que augmentara tanto el trafico d'estas Provincias con Alemania, como se 
dexa considerar, y menguara tanto el de los Olandesses.110 
[Ondertussen denk ik aan een werk dat, als het tot stand komt, zeer schadelijk zal zijn voor de Hol-
landers en van groot voordeel voor deze Landen, namelijk de verbinding van de Rijn met de Maas 
door de aanleg van een kanaal van de ene kant naar de andere. Daardoor zal naar verwachting het 
handelsverkeer van deze Provincies met Duitsland aanmerkelijk toenemen en dat van de Hollan-
ders aanzienlijk afnemen.] 

De Raad van State (Consejo de Estado) in Madrid sprak erover in zijn vergadering 
van 20 september 1626 op basis van brieven van de landvoogdes, generaal Spínola 
en gezant De la Cueva. De raadslieden hadden waardering voor het initiatief, maar 
lieten voorzichtig hun zorg blijken over de uitvoerbaarheid.111 Ze zagen het duide-
lijk als een interne Zuid-Nederlandse verantwoordelijkheid, een project dat uit de 
bestaande middelen gefinancierd moest worden. 

5.7 Onderhandelingen met de keizer en de Katholieke Liga 

Terwijl in het voorjaar van 1626 in Brussel de kanaalplannen werden uitgewerkt, 
vonden daar ook besprekingen plaats over samenwerking met keizer Ferdinand II 
en de Katholieke Liga. Die Liga van katholieke standen van het Duitse Rijk werd 
geleid door de invloedrijke hertog en keurvorst Maximiliaan I van Beieren (1573-
1651). De streng katholieke Oostenrijks-Habsburgse keizer en zijn bondgenoten 
werden belaagd door legers van protestante Duitse vorsten en koning Christiaan 
IV van Denemarken.112 De Spaans-Habsburgse Filips IV had de katholieke partij 
van begin af aan militaire steun toegezegd. Omdat hij zelf grote problemen had, 

                                                                    
110 AR Brussel, Secretarie van State en Oorlog, nr. 195, fol. 106. 
111 'El Marques de Montesclaros: … Y el cuydado que su A. pone en abrir el canal del Rin a la Mossa que 
aunque se tiene por de mucho provecho se juzga por dificultoso. Pero se espera que su A. lo conseguira.' 
[De markies van Montesclaros: … Wat betreft de inspanning die Hare Hoogheid besteedt aan de aanleg 
van het kanaal van de Rijn naar de Maas, wordt dat project, hoewel er grote voordelen van verwacht 
worden, als een zeer moeilijke opgave beschouwd. Maar gehoopt wordt dat zij het voor elkaar zal 
krijgen.] AG Simancas, Secretaría de Estado, legajo 2040, doc. 30. Israel, Conflicts of empires, p. 48. 
112 In Duitsland woedde van 1618 tot 1648 de Dertigjarige Oorlog, aanvankelijk een conflict tussen 
protestanten en katholieken om Bohemen, daarna om de Palts en de Noord-Duitse landen, en ten slotte 
om de macht in heel Duitsland. 
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waaronder chronisch geldgebrek, en omdat Spanje zelf liever geen oorlog met 
Denemarken wilde, kwam van die ondersteuning niet veel terecht. De Spaanse 
troepen richtten met hun doortochten op de 'Spaanse weg' van Italië naar de Ne-
derlanden en met hun inkwartieringen en strooptochten in de Duitse landen vaak 
meer schade aan dan dat ze bescherming boden.113 De regering van de Zuidelijke 
Nederlanden, officieel een deel van het Duitse Rijk, trad gewoonlijk op als verte-
genwoordigster van de Spaanse koning. Haar verhouding met de Liga, met name 
met Luik, Gulik en Keur-Keulen was daardoor vaak gespannen. Na voorbereidende 
besprekingen in Madrid in 1625, zouden de onderhandelingen over een breed 
samenwerkingsverdrag van Spanje en de katholieke (en eventueel Lutherse) Duit-
se landen in Brussel worden voortgezet. De keizer vaardigde Georg Ludwig graaf 
von Schwarzenberg af, sinds zijn missie in Madrid een overtuigd voorstander van 
die samenwerking. Deze reisde eerst naar München en Bonn, waar hij de vorsten 
van Beieren en Keur-Keulen vergeefs van zijn standpunt probeerde te overtuigen. 
Op 28 april 1626 kwam Schwarzenberg in Brussel aan en op 12 mei volgden Jo-
hann Christoph von Preysing (1576-1632) en Johann Christoph Thanner, gezanten 
van keurvorst Maximiliaan van Beieren.114 De onderhandelingen werden geleid 
door de Infanta, die gewoonlijk werd vertegenwoordigd door Johann Karl baron 
van Schönburg, hofraad in Mainz en Spaans minister in Brussel. Ook Spínola was 
bij de besprekingen betrokken. Preysing hield van zijn missie in Brussel een dag-
boek bij. Het bevat interessante gegevens over het Rijn-Maaskanaal, die vrijwel 
onbekend bleven (zie keuze uit tekst met vertaling in bijlage 7).115 

De inzet van de onderhandelingen liep voor de verschillende partijen vanaf het 
begin uiteen. De Spaanse koning wilde, met steun van het verwante Huis van de 
keizer, zijn positie in Europa versterken. Zijn rol op het eerste plan werd bedreigd 
door Frankrijk, Engeland en protestante landen in het Noorden, waaronder de 
Republiek. Om die ontwikkeling te keren moest Spanje een leidende rol krijgen in 
het Duitse Rijk, eventueel ten koste van Beieren. Daarvoor moest het zijn militaire 
corridor van Noord-Italië naar de Nederlanden door bezettingen en allianties ver-
der in zijn greep brengen. Een belangrijk middel was ook de controle over de Han-
zehavens aan de Oostzee en een eigen vlootbasis aan die kust. Om de Hollanders 
daar uit hun machtspositie te verdrijven, was het nodig het Duitse Rijk te betrek-
ken in de strijd tegen de Republiek. Deze werd voor de gelegenheid voorgesteld als 
een afvallig deel van de Bourgondische kreits van het Rijk, dat door rijksban en -
oorlogsdwang getroffen zou moeten worden. In een oorlog met Christiaan IV en 

                                                                    
113 Kessel, Spanien und die geistlichen Kurstaaten am Rhein, p. 52-57. De 'Spaanse weg' (Camino español) 
was een militaire corridor door gebieden die door Spanje of de Habsburgers gecontroleerd werden. De 
belangrijkste weg liep tussen Milaan, het Veltlin (Valtellina), de Palts en de Zuidelijke Nederlanden. 
114 De Meester, Correspondance Guidi di Bagno, dl. 2, nr. 1549, 1557, 1558 (2 en 16 mei 1626). Arentin, 
Bayerns auswärtige Verhältnisse seit dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts, Anlage 42 (dagboek 
Preysing, 12 mei 1626). Zie bijlage 7. Ródenas Vilar, La política europea de España durante la Guerra de 
Treinte Años, p. 79, vergiste zich met de aankomst van Schwarzenberg op 23 mei 1626; de besprekingen 
begonnen ook niet die dag, maar op 14 mei of eerder. 
115 Volledige tekst in: Arentin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, Anlage 42. Verwijzingen in: Reichard, 
Die maritime Politik der Habsburger im siebzehnten Jahrhundert, p. 23-38. 
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zijn bondgenoten zag de Spaanse koning weinig voordeel. Denemarken was een 
aantrekkelijke bondgenoot in de Oostzee; een oorlog was daarentegen duur, de 
uitkomst was ongewis, en een gunstig resultaat zou ook zijn concurrenten in het 
Duitse Rijk sterken. Hij streefde daarom naar een vergelijk met Denemarken en de 
protestante vorsten, maar niet met de Staten van de Republiek. De keizer wilde de 
grote onrust in zijn Rijk, begonnen met oorlogen in Bohemen en de Palts, beteuge-
len en zijn macht versterken. Daarvoor ontving hij graag Spaanse steun, maar liefst 
zonder de Rijksgroten teveel tegen zich in te nemen. De katholieke Duitse vorsten, 
vooral die van Beieren, Keur-Keulen, Gulik en Luik, hadden hun eigen zorgen. Ze 
hadden dringend hulp nodig om hun gebieden te bewaren en de legers van protes-
tante machthebbers uit het Noorden tegen te houden en terug te jagen. Die zwer-
vende troepen richtten enorme schade aan en dreigden in het Rijk de overhand te 
krijgen. Met de vrije provincies van de Republiek hadden de landen van de Katho-
lieke Liga aan Maas en Rijn historisch goede handelsbetrekkingen; ze zagen er 
geen belang in die te verstoren. Elke schijn van inmenging werd ook gestraft door 
invallen van Staatse legereenheden. Even erg waren de Spaanse doortochten, te-
genaanvallen, bezettingen en inkwartieringen, met alle plunderingen en verwoes-
tingen die daarmee gepaard gingen. De vorsten van de Katholieke Liga vreesden 
een te grote Spaanse machtsontplooiing in hun landen. Ze zagen liever dat Spanje 
en de Republiek elkaar in de Nederlanden bestreden en in evenwicht hielden.116 
De algemene neiging in de Liga was daarom zoveel mogelijk afzijdig te blijven. 
Keurvorst Maximiliaan van Beieren probeerde een tijd lang aan de onderhandelin-
gen in Brussel te ontkomen, of ze tenminste uit te stellen, vergeefs hopend op 
Franse bemiddeling.117 

Toen de besprekingen in mei 1626 eindelijk begonnen, waren Denemarken en zijn 
bondgenoten al ver in het zuiden doorgedrongen. De onderhandelaars van de Liga 
vroegen om zonder verder uitstel, vooruitlopend op het overleg over het verdrag 
van wederzijdse bijstand, de eerder beloofde militaire steun in Duitsland in te 
zetten. Het moet hun vooraf al duidelijk zijn geweest dat de Spaanse zijde, in ruil 
voor die levensbelangrijke hulp, ten minste hun medewerking vroeg aan enkele 
projecten van economische oorlogsvoering tegen de Republiek. De keizer was 
daartoe niet ongenegen, maar hertog Maximiliaan van Beieren en diens jongere 
broer Ferdinand van Keur-Keulen en Luik hadden er ernstige bezwaren tegen. Ze 
vreesden uiteindelijk door Spanje bezet of overheerst en naar de marge verdreven 
te worden.118 Preysing noteerde op 19 mei in zijn dagboek dat er in de Nederlan-
den twee zaken werden voorbereid: een kanaal van de Rijn via de Maas naar Ant-
werpen en een effectievere blokkade tegen de rebellen.119 De verkenningen voor 

                                                                    
116 Israel, Conflicts of empires, p. 50. 
117 Straub, Pax et Imperium, p. 205-246. Albrecht, Die auswärtige Politik Maximilians von Bayern, p. 158-
168. Kessel, Spanien und die geistlichen Kurstaaten am Rhein, p. 136-139, 181-185. Reichard, Die mari-
time Politik der Habsburger, p. 25-28. Aretin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, p. 224, en Anlagen 33, 36 
(klachten van 2 dec. 1625 en 13 jan. 1626 over schade door Spaanse inkwartieringen in Keur-Keulen). 
118 Aretin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, Anlage 42 (dagboek Preysing, 8 mei 1626). Zie bijlage 7. 
Straub, Pax et Imperium, p. 239-242. Reichard, Die maritime Politik der Habsburger, p. 29-30. 
119 Aretin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, Anlage 42 (dagboek Preysing, 19 mei 1626). Zie bijlage 7. 



PLANNEN VOOR SCHELDE-MAAS-RIJNVERBINDINGEN, 16E-18E EEUW 

433 

het kanalenproject waren toen nog volop bezig (zie paragraaf 5.6). Op 28 mei gaf 
de Infanta in een nota meer duidelijkheid over de Spaanse bedoelingen en over de 
voorwaarden waaronder Spanje een leger aan de keizer ter beschikking zou willen 
stellen. Ze vroeg een haven aan de Oostzee, als steunpunt voor de strijd op zee 
tegen de Republiek. Het Rijk diende de Elbe en de Wezer voor Staatse schepen te 
sluiten en ook alle handel en elk verkeer met de Republiek te verbieden. 

(3)  Ains aussy qu'au nom de sadite M. ils s'assureront … d'un port en la mer Baltique, tel quy sera pro-
posé de la part de S.M.C. afin que les navires de sadite M.C. s'en puissent servir pour empescher la navi-
gation et commerce de ses Provinces rebelles du Paysbas. 
(6)  Que S.M. Imp. interdirat et defendra par tout l'Empire le commerce et trafficque avec lesdites Pro-
vinces, pour les raisons susdites. 
(7)  Et afinque ces interdicts et defenses Imp. puissent tant mieux être maintenus, et le commerce et 
trafficq effectivement empesché, sadite M. mettra aussy garnison Imp. sur les rivières d'Elb et de Weser 
en lieux propres et plus proches quy se pourra des embouchures des dites rivières.120 
[(3)  Verder dat ze in naam van de keizer … een door de koning van Spanje voor te stellen haven aan 
de Oostzee zullen veilig stellen, zodat de schepen van de koning er gebruik van kunnen maken om 
de scheepvaart en handel van zijn opstandige Provincies in de Nederlanden te verhinderen. 
(6)  Dat Zijne Majesteit de keizer voor heel het Rijk de handel en het verkeer met de genoemde (op-
standige Nederlandse) provincies om bovengenoemde redenen (invallen en bezettingen in het Rijk, 
samenspannen met vijanden van het Rijk) verhindert en verbiedt. 
(7)  En opdat deze keizerlijke verboden des te beter kunnen worden onderhouden, en de handel en 
het verkeer daadwerkelijk worden verhinderd, zal genoemde Majesteit ook een Rijksgarnizoen leg-
gen aan de rivieren de Elbe en de Wezer, op geschikte plaatsen zo dicht mogelijk bij de monding 
van genoemde rivieren.] 

Bij de Oostzeehaven werd gedacht aan Lubeek (Lübeck). De blokkade van de Elbe 
en de Wezer zou Spanje de controle over Hamburg, Bremen en andere marktplaat-
sen opleveren. De Baltische havens waren belangrijke centra voor de handel in 
tarwe, hout, metalen en scheepsbenodigheden, die bijna geheel in handen van de 
Republiek was. Zoals  de Infanta zelf ook wel wist, was het voor de keizer moeilijk 
en voor de keurvorst van Beieren en zijn achterban nagenoeg onmogelijk de 
Spaanse eisen aan te nemen. Deze begrepen eruit dat ze, als ze instemden, ook 
oorlog met de Republiek moesten voeren. De gevolgen van de verplichtingen wa-
ren niet te overzien, maar zouden in elk geval Spanje erg veel macht geven. We 
merken op dat de medewerking van het Rijk aan het Rijn-Maas-Scheldekanaal niet 
werd genoemd in de Spaanse nota van 28 mei. Waarschijnlijk heeft de regering in 
Brussel eerst geprobeerd de blokkade van handel en verkeer van de Republiek af 
te dwingen, waarna ze de aanleg van de kanalen als een logisch en onmisbaar uit-
vloeisel van die blokkade zou kunnen voorstellen. Mogelijk heeft ze ook gemeend 
de medewerking of het gedogen van de betrekkelijk zwakke buurlanden Keur-
Keulen, Luik en Gulik op eigen gelegenheid, door bilateraal overleg en ferme druk, 
te kunnen krijgen. 
                                                                    
120 Arentin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, Anlage 42 (dagboek Preysing, 28 mei 1626). Zie bijlage 7. 
Aretin, tekstdeel, p. 223-224. De Meester, Correspondance Guidi di Bagno, dl. 2, nr. 1567 (6 juni 1626). 
Reichard, Die maritime Politik der Habsburger, p. 31. Albrecht, Die auswärtige Politik Maximilians von 
Bayern, p. 169. Straub, Pax et Imperium, p. 242, met verwijzing naar AG Simancas, Secretaría de Estado, 
legajo 2330. De beschrijvingen van de Spaanse eisen in de literatuur zijn niet erg nauwkeurig. Preysing 
(dagboek, 22 juli) meldde dat Spanje eerder ook twee havens in Oost-Friesland (Griet en Noord) en 
twee in Noorwegen (Bergen en Mertfort) wenste. 
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Terwijl de Duitse gezanten wachtten op nieuwe instructies uit Wenen en München, 
verslechterde de militaire situatie voor het Rijk verder. In mei was een opstand 
uitgebroken in Opper-Oostenrijk, dat de hertog van Beieren van de keizer in pand 
had, waardoor minder troepen en geld beschikbaar waren voor de strijd in Noord-
Duitsland. Claude de Lannoy de la Motterie, militair gouverneur van Maastricht, 
mocht van de Infanta met de Duitse generaals overleggen over de manier waarop 
steun tegen de Denen verleend kon worden. Het diende vooral om keizer en Liga 
onder druk te zetten en de hulp te vertragen. De la Motterie nam ruim de tijd en 
begon er pas in juli mee; beslissingen mocht hij niet nemen.121 De onderhandelin-
gen in Brussel over een politieke en militaire alliantie, het belangrijkste doel van 
Spanje, gingen intussen door. Op 23 juni stelde de Infanta een schets van overeen-
komst voor, die verder ging dan de eerdere Spaanse eisen. Ze beoogde een brede 
coalitie, ook met lutherse en enkele aangrenzende katholieke landen, onder leiding 
van Spanje en de keizer. De bestaande Katholieke Liga zou daarbij niet meer op het 
eerste plan staan. Een van de vereisten was dat het Rijk de opstandige provincies 
in de Nederlanden in de ban zou doen. Dat gaf een sterkere juridische basis aan de 
economische oorlog tegen de Republiek, waardoor de koning aanspraak kon ma-
ken op hulp van het Rijk om die gewesten te herwinnen. 

(6)  Et comme sadite Mté Cath. entend ainsy que dit est, qu'expressément le Cercle de la Bourgoigne In-
férieure soit compris en ceste alliance defensive, et que les Provinces rebelles du dit Cercle …, et se for-
mant par là parties et ennemys en chef de l'Empire, sa Mté Cath. demande à sa Mté Imple par justice 
que lesdites Provinces rebelles soyent declarées et mises au ban de l'Empire. 
(11)  Et qu'auparavant il ne sera permis à pas un d'entre eux de se retirer de ladite alliance, ni de 
traicter paix ou accord particulier sans le consentement et agréation de tous.122 
[(6)  En omdat genoemde K.M. (van Spanje) zoals gezegd verstaat dat de Neder-Bourgondische 
kreits uitdrukkelijk deel uitmaakt van deze defensieve alliantie, en dat de opstandige Provincies …, 
en daarom belangrijke tegenstanders en vijanden van het Rijk vormen, vraagt Z.K.M. (van Spanje) 
aan Z.K.M. (de keizer) in naam van het recht dat genoemde opstandige Provincies in de ban van het 
Rijk verklaard en gedaan worden. 
(11)  En dat het tot die tijd (de afloop van het verdrag of de algemene vrede) aan geen enkele onder 
hen (van de verdragspartijen) toegestaan zal zijn zich uit genoemde alliantie terug te trekken, noch 
over een afzonderlijke vrede of overeenkomst te onderhandelen zonder de instemming en officiële 
goedkeuring van allen.] 

Spanje wilde ook, in uitvoering van de eerdere ban tegen paltsgraaf Frederik V, de 
hele Palts bezetten. Met dat laatste zou het zijn militaire corridor aanzienlijk kun-
nen versterken.123 De keizer en de keurvorst van Beieren zochten een uitweg, maar 
zaten niet helemaal op dezelfde lijn. Ze reageerden begin juli eerst op de eisen die 
Spanje verbond aan onmiddellijke hulp. Maximiliaan ontweek de vraag en stelde 
                                                                    
121 Aretin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, p. 225-226, en Anlagen 49, 50. Reichard, Die maritime Politik 
der Habsburger im siebzehnten Jahrhundert, p. 35. 
122 Aretin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, p. 227-231 (verkorte Duitse vertaling), en Anlage 42 (dag-
boek Preysing, 24 juni 1626) en nr. 48 (Franse tekst). Zie bijlage 7. Reichard, Die maritime Politik der 
Habsburger, p. 32. Straub, Pax et Imperium, p. 243. Albrecht, Die auswärtige Politik Maximilians von 
Bayern, p. 170. 
123 Volgens Straub, Pax et Imperium, p. 243-244, was het Spaanse voorstel vooral een tactische zet, 
bedoeld om de keizer en Beieren te bewegen een vreedzaam vergelijk in het Rijk aan te nemen. Daarna 
zou Spanje de handen vrij hebben voor de strijd met de Republiek en, samen met het Rijk, tegen even-
tuele overblijvende vijanden van buiten. 
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dat hij zich er niet over kon uitspreken zolang de keizer en de andere leden van de 
Katholieke Liga geen oordeel gegeven hadden. Schwarzenberg vorderde in een 
nota namens de keizer de onvoorwaardelijke militaire steun van Filips IV. Als heer 
der Nederlanden, die deel uitmaakten van de Bourgondische kreits van het Rijk, 
zou deze daartoe verplicht zijn. De vrede met Denemarken zou ook niet onderwor-
pen mogen zijn aan de bezetting door Spanje van een haven aan de noordkust. 
Tegelijk liet de keizer een vertrouwelijke nota bij de Infanta bezorgen, waarin hij 
zich met de Spaanse eisen akkoord verklaarde en voorstelde de Beierse bezwaren 
te omzeilen door met hem een geheim verdrag te sluiten.124 Met een dergelijke niet 
openbare en niet afdwingbare toezegging kon de Infanta niet veel doen. Een beslis-
sing bleef voorlopig uit, waarna opperbevelhebber Ambrogio Spínola opnieuw de 
voorwaarden voor militaire hulp opbracht. Hij was van de Spaanse onderhan-
delaars degene die het meest de nadruk legde op Duitse deelname aan de econo-
mische oorlog.125 Zijn nauwe betrokkenheid bij het kanalenproject zal daaraan niet 
vreemd zijn geweest. Op 21 juli 1626 formuleerde hij nog eens, wat korter, de 
Spaanse eisen. 

Lo que se dessea de su Mayd Cesa y del Duque Elector de Baviera. Que escrivan a su Alteza que mandan 
al Duque de Fritland y General Tilly que procuren de hechar del Imperio al Rey de Dinamarca, y cerrar 
las riberas del Albis y Vesser, occupando puerto en cada uno dellas, afinque ni puede volver el dicho 
Rey, ni Olandeses, ni otros estrangeros a inquietar el Imperio; y que tambien procuren de assegurarse 
de algun puerto en el Mar Valtico, y en esta conformidad embien las ordenes a los dichos Fritland y Til-
ly; y demas escriva su Mayd Cesarea a su Alteza que quitara el trafico a los Olandeses, et que no se con-
certara sin intervencion del Rey y Duque de Baviera, pues es razon que andando sus Armas en esta 
guerra juntas intervengan en los tratados que ubiere.126 
[Wat van Zijne Keizerlijke Majesteit en de hertog-keurvorst van Beieren wordt gevraagd. Dat ze aan 
Hare Hoogheid (de Infanta) schrijven dat ze aan de hertog van Friedland (Albrecht von Wallenstein, 
opperbevelhebber van het keizerlijke leger) en generaal Tilly (Johann ’t Serclaes graaf van Tilly, in 
dienst van Beieren en de Katholieke Liga) opdracht geven te zorgen dat de koning van Denemarken 
uit het Rijk verdreven wordt, en dat de oevers van de Elbe en de Wezer worden gesloten, en in elk 
van beide rivieren een haven wordt bezet, zodat noch de genoemde koning, noch de Hollanders of 
andere buitenlanders kunnen terugkeren om het Rijk lastig te vallen, en dat ze zich tevens verzeke-
ren van enige haven aan de Oostzee, en dat ze dienovereenkomstig orders aan genoemde Friedland 
en Tilly sturen. En verder dient Z.K.M. aan H.H. te schrijven dat hij de handel met de Hollanders 
verbiedt, en dat hij niet zal onderhandelen zonder tussenkomst van de Koning (van Spanje) en de 
hertog van Beieren, aangezien het redelijk is dat men terwijl deze oorlog aan de gang is gezamenlijk 
de eventuele onderhandelingen voert.] 

De toestand van het Rijk werd inmiddels steeds moeilijker. De keizer had te maken 
met oproer in Silezië en Hongarije, zodat grote delen van zijn leger onttrokken 
moesten worden aan de strijd tegen Christiaan IV. Ferdinand II, geadviseerd door 
zijn Spaansgezinde gezant Schwarzenberg127 en bewerkt door de Spaanse ambas-

                                                                    
124 Ródenas Vilar, La política europea de España durante la Guerra de Treinte Años, p. 80-81, onder 
verwijzing naar AG Simancas, Secretaría de Estado, legajo 2330, fol. 37-38, van 4 juli 1626. Straub, Pax 
et Imperium, p. 243. Aretin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, p. 231-233. 
125 Albrecht, Die auswärtige Politik Maximilians von Bayern, p. 169. Aretin, Bayerns auswärtige Verhält-
nisse, p. 236. 
126 Arentin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, p. 237-238, voetnoot 93. Albrecht, Die auswärtige Politik 
Maximilians von Bayern, p. 170. 
127 Reichard, Die maritime Politik der Habsburger, p. 34. Arentin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, p. 240. 
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sadeur in Wenen, Francisco de Moncada128, zag zich gedwongen toe te geven. Op 6 
augustus liet hij de Infanta weten dat hij bereid was te voldoen aan de eisen van 21 
juli, waaronder het sluiten van de Elbe en de Wezer, het beschikbaar stellen van 
een haven aan de Oostzee en het verbieden van de handel met de Republiek.129 Dat 
hij, zoals sommige auteurs meenden, met dat laatste verder ging dan wat de Span-
jaarden in juli vroegen, is onjuist, zoals blijkt uit bovenstaande tekst.130 Hij deed 
zijn toezeggingen buiten de Rijksgroten om en sprak mondeling met Moncada af 
dat de uitvoering van zijn voornemens afhankelijk was van de omstandigheden en 
de mogelijkheden. Er mocht daaraan verder geen ruchtbaarheid worden gegeven. 
De keizer vroeg de keurvorst van Beieren eveneens met de Spaanse voorwaarden 
in te stemmen. In zijn benarde toestand had Maximiliaan geen andere keus. Op 18 
augustus schreef hij de Infanta dat hij zijn goedkeuring gaf, niet namens de Liga 
maar voor zichzelf.131 De voorwaardelijke instemming van de keizer en van de 
keurvorst van Beieren kwam te laat om de overeenkomst nog doorgang te laten 
vinden. Op 1 augustus 1626 hadden Frederik Hendrik en Ernst Casimir de Overijs-
selse vesting Oldenzaal op de Spanjaarden veroverd. Dat verzwakte Spanjes positie 
in het noordoosten van de Nederlanden aanzienlijk. Al op 31 juli schreef de Infanta 
aan generaal Tilly dat ze hem geen hulp kon sturen tot de zaken voor haar een 
gunstige keer gemaakt zouden hebben. Tot dan wenste ze dat 'Onze Heer hem 
onder zijn heilige hoede mocht houden'.132 Nadat men in Brussel had kennis ge-
nomen van de Duitse instemming met de Spaanse voorwaarden, en terwijl de De-
nen steeds verder oprukten, drong Preysing er sterk op aan dat Spanje onmiddel-
lijk steuntroepen naar het front zou sturen. De Infanta wees dat op 29 augustus af 
en schreef op 1 september aan Maximiliaan dat hij nog wat geduld moest oefenen 
tot de toestand in de Nederlanden zou zijn verbeterd.133 Enkele dagen later bleken 
de verhoudingen volkomen veranderd. Op 5 september kwam, voor iedereen on-
verwacht, in Brussel het bericht binnen dat Tilly al op 27 augustus bij Lutter am 
Barenberge (Nedersaksen) in naam van de keizer en de Katholieke Liga een ver-
pletterende overwinning op het Deense leger had behaald. De Spaanse ondersteu-
ning waarom het Rijk zo lang had gesmeekt, was ineens niet meer zo dringend 

                                                                    
128 Francisco de Moncada, markies van Aytona, graaf van Osona, enz. (1586-1635), was na de dood van 
de Infanta van 1633 tot 1634 interim-landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. 
129 Arentin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, p. 240-244. 
130 Albrecht (p. 170-171) en Straub (p. 243) zagen over het hoofd dat in de versie van 21 juli 1626 wel 
degelijk aan de keizer (maar niet aan de keurvorst) gevraagd werd toe te zeggen dat hij de handel met 
de Hollanders zou verbieden. De passage over deze eisen is bij Straub ook verder niet duidelijk en 
volledig.  
131 Aretin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, p. 243, en Anlage 56 (brief in het Latijn). Albrecht, Die aus-
wärtige Politik Maximilians von Bayern, p. 171. Dat hij daarbij stilzwijgend voorbij zou zijn gegaan aan 
de eis om niet zonder Spanje vrede te sluiten (Albrecht, p. 171), is onjuist. Die eis betrof in de versie van 
21 juli alleen de keizer en niet de keurvorst. 
132 'A tant mon Cousin, notre Seigneur vois ait en sa sainte garde.' Aretin, Bayerns auswärtige Verhältnis-
se, p. 240. Reichard, Die maritime Politik der Habsburger, p. 35. Albrecht, Die auswärtige Politik Maximi-
lians von Bayern, p. 171. 
133 Aretin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, p. 245-246, en Anlage 42 (dagboek Preysing, 26-29 aug. 
1626). Zie bijlage 7. 
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nodig. De Infanta en haar raadgevers beseften dat ze een belangrijke troef ver-
speeld hadden.134 

5.8 Verzet van Ferdinand van Keur-Keulen en Luik 

De voorbereidingen voor de aanleg van de Rijn-Maasverbinding waren intussen 
met veel energie voortgezet. Vanaf het begin was de regering in Brussel daarover 
in gesprek met Ferdinand van Keur-Keulen en Luik. In juni 1626 stuurde ze Gio-
vanni de' Medici naar Bonn om diens instemming te krijgen, maar Ferdinand vroeg 
nader overleg. Het ging toen om kanalen van Rijnberk naar Arcen en van Maas-
tricht naar Bilzen (zie paragraaf 5.6). De uitkomst van dat overleg is niet bekend, 
maar een maand later op 23 juli vroeg Ferdinand opnieuw om onderhandelingen 
en benoemde hij twee gezanten.135 Op dat moment was er waarschijnlijk al sprake 
van een ander tracé, van Nuijs naar Venlo, en van een gerucht over een mogelijke 
verlegging van de Rijn. Ferdinand zal zich geschoffeerd gevoeld hebben omdat zijn 
eerdere overleg doorkruist werd door de nieuwe plannen. De Spanjaarden konden 
desnoods hun wil doorzetten, omdat ze in en rond het Neder-Rijnland (Opper-
Gelre, Keur-Keulen en Gulik-Berg) een militaire machtspositie bezaten, met garni-
zoenen in veel belangrijke steden en vestingen.136 Nadat de Infanta en haar minis-
ters begin augustus 1626 hadden besloten dat het kanaaltracé niet van Rijnberk 
naar Arcen maar van Nuijs naar Venlo moest lopen, betrok het Spaanse Rijnleger 
kampementen bij Ordingen, Huls (Hüls) en Kempen op Keur-Keuls grondgebied, 
ongeveer 20 km ten noorden van Nuijs. De aartsbisschop protesteerde midden 
augustus met klem tegen de aanwezigheid van die enorme troepenmacht in zijn 
gebied. Hij vreesde plunderingen, vernielingen en toenemend oorlogsgeweld in de 
verarmde Rijnstreek, die eerder al zwaar getroffen was. Preysing vroeg met spoed  

                                                                    
134 'Bayern und die Liga konnten jetzt eine höhere Sprache führen, und Maximilian trug seinen Gesand-
ten zu Brüssel auf, den Spaniern zu verstehen zu geben, wie hoch es die katholischen Stände Deutsch-
lands empfänden, in der Zeit der größten Gefahr von ihnen verlassen worden zu seyn.' [Beieren en de 
Liga konden nu vanuit een sterke positie met meer zelfvertrouwen spreken, en Maximiliaan droeg zijn 
gezanten in Brussel op, de Spanjaarden duidelijk te maken hoe sterk de katholieke stenden van Duits-
land het gevoel gehad hadden in de tijd van het grootste gevaar door hen verlaten te zijn.] Aretin, Bay-
erns auswärtige Verhältnisse, p. 246, en Anlage 42 (dagboek Preysing, 5-12 sept. 1626). Zie bijlage 7. 
135 Ferdinand aan Isabella, 23 juli 1626, AR Brussel, toegang I 074 (Duitse Staatssecretarie), reg. 508, 
fol. 53-54 (in Duits en Frans). Ferdinand benoemde domheer Wachtendonck en provoost Bucholtz, 
beiden uit Luik. 
136 Israel, Conflicts of empires, p. 37-39. 
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Kaart 6:  De plannen voor een Rijnverlegging en een kanaal Venlo - Nuijs, 1626  
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een onderhoud aan bij Spínola en steunde de klacht van Keur-Keulen. De generaal 
wees de bezwaren af; hij moest naar zijn zeggen met zijn troepen de veiligheid van 
de werken verzekeren. Op 22 augustus kwamen de twee gezanten van Keur-
Keulen en Luik in Brussel aan om met de Infanta te onderhandelen over een oplos-
sing en schadevergoeding.137 

De projectleiding was intussen met haar voorbereidingen in het veld zover gevor-
derd dat de officiële start van de werken werd vastgesteld op 7 september. De 
eerste gelden werden beschikbaar gesteld en men begon met de hulp van Gelderse 
rekenmeesters met de aanbesteding en de aankoop van materialen en hulpmidde-
len voor de bouw.138 Er moeten toen ook tot in de verre omtrek duizenden werk-
krachten zijn geronseld. Die hongerige, slecht betaalde en vaak bandeloze menigte 
– er was later sprake van 4000 tot 8000 man – was op zich al een bedreiging voor 
het Keulse land. Ferdinand van Keur-Keulen verhevigde via zijn gezanten en in 
brieven zijn protesten. Zijn klachten betroffen het kanaalplan dat buiten hem om 
tot stand gekomen was, de massale inkwartieringen bij Ordingen, Huls en Kempen, 
en de dreiging van een rivierverlegging (voor dat laatste aspect zie paragraaf 
5.10).139 Hij bereikte voorlopig niets, kreeg alleen kalmerende verzoeken om ver-
trouwen. Een waarnemer voor het Overkwartier in het kamp bij Huls, Neijssner, 
berichtte op 2 september aan Adriaan van Hoensbroek, erfmaarschalk van Gelre, 
dat De' Medici met de schop in de hand klaar stond om te beginnen met het werk. 
De keurvorst zou echter liever alles, zelfs zijn leven, verliezen dan de grote Spaanse 
legermacht in zijn land toe te staan.140 

Terwijl in het veld alles in gereedheid werd gebracht voor de kanaalwerken, ver-
breidde zich in de eerste dagen van september het bericht van de overwinning van 
Tilly in Lutter. Met herwonnen zelfvertrouwen gaf ook Maximiliaan van Beieren 
toen aan zijn gezanten Preysing en Thanner opdracht fel te protesteren tegen de 
legering van Spaanse troepen in Keur-Keulen. Ze moesten wijzen op de afkeer en 
de sterke weerstand die Spanje daarmee opriep bij de katholieke Duitse landen.141 

                                                                    
137 Arentin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, Anlage 42 (dagboek Preysing, 15-16 en 23 aug. 1626). Zie 
bijlage 7. De Meester, Correspondance Guidi di Bagno, dl. 2, nr. 1618 (22 aug. 1626). Rapporten van 
Franse ambassadeur in Brussel, 21 en 28 aug. 1626, AAE Courneuve, Correspondance politique, Pays-
Bas espagnols et autrichiens nr. 6, fol. 319, 330, 342-343, 347 ('… Le conte Henry de Bergues demeure 
fixe a Hulss au Pays de Julliers pour favoriser, dit on, l'ouvrage du canal designé du Rhin a la Meuse 
depuis Nuys jusques a Venlo' [… de graaf Hendrik van den Berg blijft gelegerd in Huls in het Land van 
Gulik om, zegt men, de werken aan het geplande Rijn-Maaskanaal van Nuijs naar Venlo te bevorderen], 
fol. 342). 
138 De Meester, Correspondance Guidi di Bagno, dl. 2, nr. 1622 (29 aug. 1626). Pistor, Die Fossa Eugeni-
ana, p. 11, met verwijzing naar rekeningen in AR Brussel. AG Simancas, Secretaría de Estado, legajo 
2040, doc. 81, p. 9. Zie bijlage 6. 
139 Arentin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, Anlage 42 (dagboek Preysing, 26-29 aug. 1626). Zie bijlage 
7. Verschillende brieven en antwoorden, 29 aug. – 7 sept. 1626, AR Brussel, toegang I 074 (Duitse 
Staatssecretarie), reg. 508, fol. 66-69bis, 76-78, 81 (in Duits, Spaans en Frans). 
140 '… car le Prince Electeur le prend tellement à coeur de son costé qu'il dit et escrit, qu'il aijme mieulx de 
perdre tout ce qu'il at au monde, mesme sa vie, que de permettre une semblable force en son païs. … Don 
Juan de Medicis est avecq la paille (= la pelle! (de schop)) à la main pour commencer …' Brief van 2 sept. 
1626 van Neijssner in kamp Huls aan heer van Hoensbroek. SA Geldern, Archivaliensammlung, nr. 213. 
141 Arentin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, Anlage 42 (dagboek Preysing, 9 sept. 1626). Zie bijlage 7. 
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De keurvorst van Keulen stuurde nog een nieuwe gezant, Ernst graaf van Rekem, 
naar Brussel. Hij beriep zich er ook op dat hij eerst de instemming van het domka-
pittel, de landdag en de rijksdag nodig had. Omdat er volgens de Infanta en haar 
raadgevers niets meer aan de plannen veranderd kon worden, boden ze hem met 
de meest vriendelijke woorden een passende schadevergoeding aan.142 Ferdinand 
liet zich niet meer bepraten, hield voet bij stuk en ondernam ten slotte actie. Hij 
liet, zoals Preysing schreef, zijn soldaten bij Nuijs een schans opwerpen om de 
kanaalwerken verder te beletten ('… und von Cöln de facto verhindert …, mit Volck 
und Aufwerffung einer Schanß bey Nuyß'). De Keulse landweer (militie) zou niets 
kunnen uitrichten tegen het grote Spaanse leger, maar het vooruitzicht van ge-
vechten en een breuk met de bondgenoot was voor de Infanta en Spínola ten slotte 
voldoende om in te binden. Om het brede plan van de economische oorlog te red-
den, verklaarden ze zich rond 12 september bereid af te zien van het beste kanaal-
tracé en Ferdinands landen zoveel mogelijk te sparen. Ze zouden hun troepen 
noordwaarts terugtrekken en een vergelijk treffen over de ligging en de bescher-
ming van het kanaal.143 Giovanni de' Medici en de diplomaat Jacques Bruneau kre-
gen opdracht daarvoor naar Bonn te gaan. De Keulse gezanten vertrokken daarop 
uit Brussel. De Spaanse troepen werden inderdaad in de weken daarna uit de om-
geving van Ordingen, Huls en Kempen weggehaald en bij Issum in het uiterste 
noorden van Keur-Keulen gelegerd.144 De permanente vertegenwoordiger van 
Keur-Keulen in Brussel, Moreaus, vertelde Preysing dat de Spanjaarden inmiddels 
op een andere overeenkomst aanstuurden. Als het kanaaltracé noordwaarts ver-
schoven werd, dan zouden de keizerlijke en Beierse legers, zodra ze de handen vrij 
hadden, moeten helpen het voorland van het kwetsbare kanaal op de Hollanders te 
veroveren. Van die optimistische Spaanse opzet, om gezamenlijk Gelderland, Over-
ijssel en het Sticht Utrecht in te nemen, zou niets terecht komen.145  

Noch in de eigentijdse bronnen noch in de latere literatuur werd melding gemaakt 
van enige daadwerkelijke uitvoering van werken in of bij Nuijs. Toch is het aanne-
melijk dat men er in de dagen tussen 2 en 13 september 1626 – toen de belangrijk-
ste voorbereidingen waren getroffen en al grote aantallen werkkrachten beschik-
baar waren – zoals voorzien met het graafwerk is begonnen.146 Ook toen kort 
daarna voor een tracé ter hoogte van Rijnberk gekozen was, liet men al enkele 
dagen voor het officiële begin van de werken 'hele regimenten en compagnieën' bij 

                                                                    
142 Idem (dagboek Preysing, 10 sept. 1626). Zie bijlage 7. De Meester, Correspondance Guidi di Bagno, dl. 
2, nr. 1631 (12 sept. 1626). Kessel, Spanien und die geistlichen Kurstaaten am Rhein, p. 209. Rekem 
(Reckheim, Recheim) was een klein rijksgraafschap vlak ten noorden van Maastricht. 
143 Arentin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, Anlage 42 (dagboek Preysing, 10-12 sept. 1626). Zie bijlage 
7. 
144 Idem (12, 23, 26, 30 sept., 3 okt. 1626). Zie bijlage 7. In een document van erfmaarschalk Van Hoens-
broek is er sprake van dat de Spaanse troepen op 19 sept. van kamp Huls noordwaarts naar Issum en 
Horstgen (Hoerstgen) trokken. Pistor, Die Fossa Eugeniana, p. 11. 
145 Arentin, Bayerns auswärtige Verhältnisse, Anlage 42 (dagboek Preysing, 12 sept. 1626). Zie bijlage 7. 
146 De grenzen 2 en 13 sept. 1626 worden bepaald door brieven van de ooggetuige Neijssner, Gelders 
waarnemer in Huls. Hij schreef op 2 sept. aan erfmaarschalk Van Hoensbroek dat De' Medici elk mo-
ment bij Nuijs kon beginnen, en op 13 sept. dat deze erover sprak het kanaal veel noordelijker te leggen. 
SA Geldern, Archivaliensammlung, nr. 213. 
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Gelder een smal kanaal als eerste aanzet uitgraven.147 In de Reuschenberger Busch, 
aan de zuidrand van het huidige Neuss, ligt een stuk droge gracht dat kennelijk aan 
de naastliggende Bovenerft (Obererft) moest worden aangesloten (zie foto in bijla-
ge 8, met beschrijving). De Bovenerft is een in 1456 aangelegde kunstmatige tak 
van de Erft, die begint boven een stuw in die rivier en die de stadsgracht van water 
moest voorzien. De oorsprong en de zin van de droge gracht zijn onbekend.148 Ze 
kan het begin zijn geweest van het korte stukje kanaal tussen het voedingspunt aan 
de Bovenerft en de Rijn. In een brief van 29 augustus 1626 aan de Infanta ver-
meldde Ferdinand van Keur-Keulen met name dat het kanaal de Erft zou krui-
sen.149 Een bewaard gebleven deel van het Grand Canal du Nord (Noordervaart) 
van Napoleon, dat hetzelfde doel had als het Spaans kanaal, kruist de Bovenerft 1,5 
km noordelijker. Deze relatief lage passage net ten zuiden van Nuijs was door de 
Franse ingenieurs, en waarschijnlijk ook door De' Medici, uitgekozen omdat hier 
bij uitzonderlijke vloeden van de Rijn het water kon doordringen in het achterlig-
gende moeras, dat ook afwaterde naar de Niers.150 

De Rijn-Maasverbinding had in de zomer van 1626 voorrang gekregen boven het 
kanaal van Maastricht naar de Demer. De onderhandelingen in het najaar met de 
prins-bisschop, het domkapittel en de Staten van Luik verliepen moeizaam. Die 
indruk geven althans de schaarse, meest indirecte bronnen. Zoals in de voorgaande 
jaren bestond er in Luik weerstand tegen een kanaal dat het land politiek en eco-
nomisch zou binden aan de Spaanse Nederlanden en zijn neutraliteit in gevaar zou 
brengen. De militaire versterkingen aan het kanaal werden niet als bescherming 
gezien, maar als uitlokking van oorlogsgeweld.151 Ook de voorziene afleiding van 
water uit de Jeker en de onberedeneerde angst voor overstromingen zullen in de 
onmiddellijke omgeving de weerstand hebben aangewakkerd. Aan Spaanse zijde 
werd het aanvankelijk enthousiasme geremd door geldgebrek en de beperkingen 
van het leger. De Infanta en Spínola zetten alle beschikbare middelen in voor het 
Rijn-Maaskanaal, het meest tot de verbeelding sprekende deel van het project. 
Wanneer dat een goed eind gevorderd en beveiligd zou zijn, zou het traject van de 

                                                                    
147 Pistor, Die Fossa Eugeniana, p. 13, op basis van gegevens uit aanbestedingen (aangehaald als AR 
Brussel, Chambres des Comptes, § 5, Canal du Rhin à la Meuse, 27 761 (Bauausschreibun-
gen/adjudications), Blatt 9r-11v). 
148 Remmen, Der Stadtraum Neuss: Korrelation von geomorphologischen Parametern und der Entwick-
lung von Nutzungsansprüchen und Raumordnungen bis in der Stauferzeit, p. 173, voetnoot 790, hield de 
gracht voor een verkeerd gepland deel van de Bovenerft: 'Heute noch liegt hier nahe neben dem eigent-
lichen Obererftkanal ein tiefer steilböschiger, jedoch trockener Graben …; er ist funktionslos und stellt 
offensichtlich eine Fehlplanung dar …' [Vandaag nog ligt hier vlak naast het eigenlijke Bovenerftkanaal 
een diepe maar droge gracht met steile taluds …; ze heeft geen functie en is kennelijk een verkeerd 
gepland werk …]. Bij het Stadtarchiv van Neuss was, volgens mijn informatie uit 2007, niets bekend 
over resten van een Spaans werk. 
149 '… pour par icelluy mener et faire la rivière passer d'Erft au travers de notre Archevesche …' [… om 
daarmee de rivier (het kanaal) over de Erft dwars door ons aartsbisdom te voeren …] Ferdinand aan 
Isabella, 29 aug. 1626, AR Brussel, toegang I 074 (Duitse Staatssecretarie), reg. 508, fol. 69bis. 
150 In het moeras stroomde de Cruyr of Kroer (Krur), die zowel afwaterde naar de Rijn als de Niers. 
Hageau, Description du canal de jonction de la Meuse au Rhin, p. 5-6. 
151 Daris, Histoire du diocèse et de la principauté de Liège pendant le XVIIe siècle, dl. 1, p. 30 (zeer kort). 
Huet, De brieven van Rubens, nr. 58 (1 okt. 1626).  
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Maas naar de Schelde niet meer tegengehouden kunnen worden. In december 
1626 kwam een Luikse afvaardiging naar Brussel om te onderhandelen over het 
tracé. De houding van de Luikenaren werd waarschijnlijk beïnvloed door wat er 
gebeurd was in Keur-Keulen. Ze eisten dat het kanaal, als het dan toch gebouwd 
moest worden, veel noordelijker zou worden gelegd, langs de rand van het Luiks 
(Loons) gebied. Vanuit Venlo zou het door de Peel en de Kempen naar Herentals en 
vandaar naar de Schelde kunnen lopen. Kleine stroompjes als de Dommel en de 
Kleine Nete zouden voor de voeding van de bovenste panden moeten zorgen. 

Begin 1627 leek het erop dat de Luikenaren hun zin kregen. De' Medici besprak het 
tegenvoorstel medio februari in Luik met een vertegenwoordiger van de bisschop 
en een 'onafhankelijke deskundige', de Luikse ingenieur Jean Gallé. Enkele dagen 
daarvoor had Spínola vier andere raadgevende ingenieurs de verschillende moge-
lijke tracés voor het Maas-Scheldekanaal laten onderzoeken.152 Er ontstond blijk-
baar grote verwarring doordat enkele raadgevers beweerden dat ze riviertjes als 
de Demer en de Jeker op een slimme en goedkope manier zonder sluizen bevaar-
baar konden maken door het rivierbed uit te diepen. Deze 'ingenieurs' vroegen de 
Infanta eervolle erkenning, grote beloningen en voorrechten als hun methode ge-
bruikt zou worden. Gallé was woedend om die ondeskundige tussenkomsten. Hij 
vroeg generaal Spínola een bijeenkomst met hooggeplaatste personen te beleggen, 
waarop de plannenmakers hun uitvinding zouden moeten toelichten en verdedi-
gen. Aldus gebeurde. In een vergadering met Spínola, de hertog van Aarschot, Con-
rard Schetz (baron van Hoboken) en nog enkelen kon Gallé de uitvinders onder-
vragen en aantonen dat hun methode niet werkte.153 Het betrof een misverstand, 
zoals dat van het afleiden van de ene rivier in de andere zonder gebruik van slui-
zen. Wanneer een vrij afstromende (ongestuwde) rivier over grotere afstand 
wordt uitgebaggerd, daalt het water mee en blijft de waterdiepte gelijk.154 Ook 
zonder theoretische kennis van de vloeistofmechanica had Gallé dat goed begre-
pen. Hij kreeg daarna van de Infanta en Spínola de opdracht met een meetploeg, 
een betaalmeester en een flinke groep soldaten de meest veelbelovende tracé's 
voor de Maas-Scheldeverbinding nader te verkennen.155 Er is inderdaad een rap-
port bekend dat Jean Gallé op 22 juli 1627 in Brussel heeft voltooid en dat hij aan 
Conrard Schetz (en waarschijnlijk aan de andere leden van de beoordelingscom-

                                                                    
152 Harsin, "Le rôle international d'un ingénieur liégois au début du XVIIe siècle", p. 201-202, op basis 
van o.a. AAE, Courneuve, Correspondance politique, Pays-Bas espagnols et autrichiens nr. 7, fol. 85. De 
Meester, Correspondance Guidi di Bagno, dl. 2, nr. 1701 (25 dec. 1626). Ruelens, Correspondance de 
Rubens, dl. 4, p. 30-31 (28 jan. 1627). Huet, De brieven van Rubens, nr. 62 (18 febr. 1627). 
153 Harsin, "Le rôle international d'un ingénieur liégois", p. 198-199 (met toelichtende tekening van 
Gallé). 
154 Dit gold voor de smalle kleine riviertjes die men over grote lengte en de volle breedte had willen 
verdiepen. Het verschijnsel is zichtbaar in rivieren waarin veel zand en grind gewonnen is, en in 
(mijn)verzakkingingsgebieden, waar het rivierwater 'meezakt'. Het ligt wat anders in brede rivieren 
waarin men plaatselijk ondieptes wegbaggert; het helpt even, maar ze slibben op natuurlijke wijze weer 
aan. Insnoering, versmalling van brede rivieren door de aanleg van kribben, levert wel enige permanen-
te waterstandsverhoging op. Het is ook anders in het getijdengebied, waar de zee grotendeels de water-
stand bepaalt; ook daar moet voortdurend bijgebaggerd worden. 
155 Harsin, "Le rôle international d'un ingénieur liégois au début du XVIIe siècle", p. 200. 
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missie) heeft gestuurd. Hij besprak daarin de voor- en nadelen van de verschillen-
de tracé's en pleitte voor een noordelijk kanaal van Venlo via Herentals naar Ant-
werpen.156 Er kwam niets meer van terecht, tot spijt van Antwerpen dat op eigen 
kosten had willen beginnen met het kanaal naar Herentals.157 

5.9 Fossa Eugeniana 

De Infanta en haar ministers hadden rond 12 september 1626 hun plan voor een 
kanaal van Nuijs naar Venlo – en hun laatste hoop op een verlegging van de Rijn – 
moeten opgeven. Giovanni de' Medici, die op dat moment waarschijnlijk op het 
werk in Nuijs verkeerde, en de diplomaat Jacques Bruneau werden met onbekende 
instructies naar Bonn gestuurd om over een ander tracé te onderhandelen. Graaf 
Hendrik van den Bergh, gouverneur van Opper-Gelre en bevelhebber van het Rijn-
leger, verbleef toen nog met zijn troepen bij Huls. Hij wist niet met zekerheid wat 
er in de kanalenkwestie zou gebeuren, maar vond het op 12 september nodig het 
stadsbestuur van Venlo tot kalmte en voorzichtigheid te manen. Venlo, het econo-
misch centrum van het Overkwartier, was waarschijnlijk net als andere steden en 
instanties in de landen tussen Rijn en Maas blijven protesteren tegen de ondoor-
zichtige plannen. 

Demnach wir euch lestmalen gerathen dass ihr, belangend die vaert so vom Rein in die Maas soll ge-
macht werden, euwere doleancien in Brüssel noch nicht solttet ubergeben, bis dass wir euch davon 
solttet advisiret haben, so haben wir nicht wollen underlassen euch hiermit zu verstendigen wie dass 
wir der meinung seind dass ob ihr euch gleich desshalben sehr werdet beklagen und beschwert finden, 
die Serenissima Infanta darumb all eben wol thuen wirdt was dieselbe sich gnedigst hatt vorgenoh-
men, und dass ihr desswegen solltet besser thun mit solcher klagd inn zu haltten alss damitt fortt zu 
fahren, auff dass man nicht möchte meinen gleich ob ihr den dienst von Sein(er) Mayestätt wolttet su-
chen zu verhinderen.158 
[In vervolg op wat we u laatst aangeraden hebben – uw klachten over de vaart van de Rijn naar de 
Maas nog niet in Brussel kenbaar te maken voordat we u daarover hebben bericht – willen we niet 
nalaten u er hierbij van op de hoogte te stellen dat we van mening zijn dat, hoezeer u zich ook daar-
om zult beklagen en bezwaard achten, de doorluchtige Infanta wat dat betreft toch wel zal doen wat 
ze zich genadiglijk heeft voorgenomen. Daarom zou u een dergelijke klacht beter kunnen nalaten 
dan ermee door te gaan, opdat men niet zou mogen denken dat u het werk van Zijne Majesteit zou 
proberen te belemmeren.] 

Neijssner, waarnemer in het kamp bij Huls, bracht op 13 september verslag uit aan 
erfmaarschalk Van Hoensbroek. Hij schreef dat De' Medici had begrepen dat het 
project bij Nuijs niet door zou gaan en dat hij in gesprek was over de voorwaarden 
                                                                    
156 Idem, p. 202, voetnoot 13, over een bericht van de jurist en historicus Paul Verhaegen. Conrard 
Schetz, baron van Hoboken, was superintendant van de werken aan het kanaal van Brugge naar Gent, 
het verlengde van het Rijn-Maas-Scheldekanaal. Het rapport van Gallé over de kanalen is in 1920 nog 
aangetroffen in het huisarchief van de familie d'Ursel (nakomelingen van Schetz). Dit archief is later 
terechtgekomen in het Rijksarchief te Brussel (toegang T 283, T 463, I 227). Het is niet volledig geïnven-
tariseerd. Ik heb het dossier van Gallé daarin nog niet terug kunnen vinden. 
157 Huet, De brieven van Rubens, nr. 66 en 69. De Meester, Correspondance Guidi di Bagno, dl. 2, nr. 1766. 
Mercure François, dl. 13, p. 567. 
158 Van den Bergh aan stadsbestuur Venlo, 12 sept. 1626 in Huls. GA Venlo, Oud archief 1, inv. 2254/1. 
Franquinet, "Venlo en de Fossa Eugeniana", p. 233. 
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voor een andere oplossing, waaronder de voorafgaande bouw van forten. De keur-
vorst had blijkbaar een tracé van Burik (Buderik, thans Büderich159) over Gelder 
naar Venlo voorgesteld. Dat zou helemaal op Kleefs en Gelders grondgebied liggen, 
of slechts het noordelijkste puntje van Keur-Keuls gebied doorsnijden. Mede van-
wege de gevolgen voor de legering van Spaanse troepen, wachtte de projectdirec-
teur de beslissing van opperbevelhebber Spínola af. 

Le marquis de St. Angelo aijant recogneu que le Prince Electeur de Coloigne ne veult en nulle maniere 
permettre que l'on face le canal à travers de son Païs at prins une aultre resolution à scavoir de le faire 
depuis Bürick dans la Nerse à Gelre et delà à Venlo dans la Meuse … Là dessus son Exce at envoyé mon-
sieur de Hees à Bruxelles pour informer de tout au marquis, et en avoir ordre particulier en ce re-
guard. Au cas doncques que lesdits forts vont en avant nous irons avecq l'armée loger sur les regnites 
entre Bürick et Sonsbeck, non obstant le mal que l'on y aura à maintenir les soldats, puis qu'il les 
fauldra loger à descouvert, et pour avoir les fourages d'aultant que tout y est consumé et ainsy son Exce 
attend la resolution du marquis sur ce particulier pour allors se pouvoir seigler (= sigler, cingler 
(zeilen, koers zetten)) selon icelle. …160 
[De markies di Sant'Angelo, inziend dat de keurvorst van Keulen onder geen enkele voorwaarde wil 
toestaan dat men het kanaal door zijn land aanlegt, heeft een andere oplossing in het oog genomen 
(ander besluit genomen), en wel om het te maken van Burik naar Gelder aan de Niers en van daar 
naar Venlo aan de Maas … Daartoe heeft Zijne Excellentie (Sant'Angelo) de heer Van Hees naar 
Brussel gestuurd om de markies (de los Balbases, Spínola) over alles in te lichten en hierover nade-
re instructies te ontvangen. In het geval dus dat de genoemde forten naar voren geplaatst worden, 
zullen we met het leger worden ondergebracht in de regnieten (militaire wachtposten, doorlaatpos-
ten in een landweer (ondoordringbare grenswal)) tussen Burik en Sonsbeek, ondanks de moeite 
die men er zal hebben om de soldaten te onderhouden. Men zal ze er immers in de openlucht moe-
ten legeren en het zal moeilijk zijn foerage (veevoer, stro, eten) te vinden omdat alles er uitgeput is. 
Daarom wacht Z.E. de beslissing van de markies hierover af, om zich ernaar te kunnen richten …] 

De onderhandelingen duurden niet veel langer dan een week. We weten niet pre-
cies hoe ze verliepen, maar de keurvorst kreeg niet helemaal wat hij vroeg. Er 
werd een tracé vastgesteld dat van Rijnberk over Gelder naar Venlo voerde. Ferdi-
nand van Keur-Keulen legde zich erbij neer dat het bij Rijnberk ongeveer 15 km 
door het uiterste noorden van zijn grondgebied zou lopen.161 Het kanaal steunde 
op drie zwaar versterkte steden. Daartussen zou van de uitgegraven grond een 
hechte verdedigingswal worden gemaakt, met 22 schansen en twee grotere for-
ten.162 Venlo kreeg de voldoening dat het, net als bij het kanaal vanuit Nuijs, de 
plaats van uitmonding in de Maas zou zijn. Een kanaal naar Arcen was wat korter, 
maar zou een nieuwe vesting aan de Maas vergen. Het tracé naar Venlo zal on-
danks de grotere lengte niet duurder of onveiliger zijn bevonden. De sluizen aan de 
Maaszijde, in het noord-zuid gelegen kanaaldeel tussen Walbeek en Venlo, lagen 

                                                                    
159 Burik/Buderik/Büderich (Stadt Wesel) in het hertogdom Kleef aan de Rijn tegenover Wezel, ca. 10 
km ten noorden van Rijnberk. Niet te verwarren met Burik/Buderik/Büderich (Meerbosch) aan de Rijn 
vlak ten noorden van Nuijs, in Keur-Keulen. 
160 Neijssner aan Van Hoensbroek, 13 sept. 1626 in Huls. SA Geldern, Archivaliensammlung, nr. 213. 
161 AR Brussel, toegang I 074 (Duitse Staatssecretarie), reg. 508, fol. 81 (Isabella aan Ferdinand, sept. 
1626), 93 (Ferdinand aan Isabella, 2 okt. 1626), 95 (idem, vertaling). Dat Ferdinand de beslissing aan de 
keizer overliet, zoals Cornelissen op basis van een Vaticaanse bron aannam, lijkt mij onwaarschijnlijk. 
Cornelissen, "Het Maas- en Rijnkanaal van 1626", p. 199. Andere auteurs namen dit over, zoals Smeets, 
"Fossa Eugeniana", p. 20. 
162 Pistor, Die Fossa Eugeniana, p. 9. Smeets, "Fossa Eugeniana", p. 24-28. Veenendaal, "De Fossa Eugeni-
ana", p. 23. 
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zelfs tamelijk goed beschermd tegen aanvallen uit het noorden. De regering in 
Brussel had er ook belang bij zich zoveel mogelijk te verzekeren van de loyaliteit 
van de grotere steden in het Overkwartier. Ze kwam daarom Venlo, dat zich stevig 
geroerd had toen het gepasseerd dreigde te worden, in zijn oude rechten tegemoet. 
Verschillende auteurs vermeldden, op basis van een memorie uit 1664, dat de stad 
De' Medici zou hebben omgekocht voor een gulden beker met goudgeld.163 Uit de 
stadsrekening blijkt inderdaad dat ze in april 1626 een 'vergulde kopp' (bokaal, 
zonder goudstukken) heeft geschonken, echter niet aan De' Medici maar aan de 
invloedrijke Brusselse raadsheer Willem van Steenhuys. De verklaring van een 
latere stadsarchivaris, dat dit gedaan werd uit erkentelijkheid (achteraf) voor het 
feit dat de Spanjaarden Venlo als kanaalmond kozen, kan niet kloppen.164 De keuze 
voor Venlo werd immers pas drie à vier maanden later gemaakt. De' Medici werd 
wel gul onthaald in Venlo, waar hij gratis een huis tot zijn beschikking had. Ook 
vertellen de Venlose stadsrekeningen dat gouverneur Van den Bergh in de beslis-
sende periode van april tot en met september 1626 goed werd bedacht: hij kreeg 
toen onder meer een vet kalf, een reusachtige zalm en voor zevenhonderd gulden 
wijn.165 Overigens was het geven van dit soort 'relatiegeschenken', waarmee vaak 
ook plunderingen en inbeslagnemingen werden afgekocht, in die tijd vrij normaal. 
Zo heeft de stad Gelder De' Medici wél met verguld vaatwerk bedacht.166 

Op 21 september 1626 gaf gouverneur Hendrik van den Bergh bij Rijnberk het offi-
ciële startsein voor de werken. Dat gebeurde met een symbolische drievoudige 
spadesteek, in naam van de koning van Spanje, van de Infanta Isabella Clara Eugenia 
en van opperbevelhebber Ambrogio Spínola.167 Het Spaanse Rijnleger, onder leiding 
van Van den Bergh, werd ondanks alle bezwaren in de omgeving van Issum, vlak ten 
noorden van de lijn Gelder-Rijnberk, op Keur-Keuls gebied gelegerd. Het had on-
derweg vanuit Huls en Kempen in de gebieden waar het doortrok aanzienlijke beta-
lingen en gratis leveringen van voedsel en foerage gevorderd. De omgeving  

                                                                    
163 Memorie uit 1664 inzake een kanaal van Nuijs naar Gennep. GA Venlo, Oud archief 1, inv. 2254/8. 
Gallot, "Over de verbinding van den Rhijn met de Maas", p. 397. Franquinet, "Venlo en de Fossa Eugeni-
ana", p. 233. Veenendaal, "De Fossa Eugeniana", p. 18. 
164 Hendriks, "Die Fossa Eugeniana", p. 128 (verwijzend naar GA Venlo, Oud archief 1, inv. 1194), en 
Venlo, koop- en handelsstad door de eeuwen, p. 18. Burgemeester De Gou, "Openingstoespraak", p. 1-2, 
vermeldde dat de bokaal 142 gulden en 16 stuivers had gekost. 
165 De Gou, "Openingstoespraak", p. 1-2. In 1627 schonk Venlo aan Van den Bergh nog eens voor hon-
derden guldens wijn en aan zijn dochters voor 50 gulden (veelgeroemde) Venlose peperkoeken. 
166 Hendriks, "Die Fossa Eugeniana", p. 128 (verwijzend naar Stadtrechnung Geldern 1627, Repertorium 
Nettesheim, Abt. G, Nr. 13). 
167 'Den 21. September haben die Spanische angefangen ein newe Farth auß dem Rhein in die Mase, 
unnd auß der Mase in die Demmer zu graben, … Graff Henrich vom Berg ist selbst bey dem Anfang 
gewesen, unnd den ersten Stich in die Erde mit einer Schauffel im Namen deß Königs in Spanien, den 
andern im Namen der Serenissim. Infantin, den dritten von wegen deß Marquisen Spinolae gethan, …' 
Meterani novi continuatio, das ist: Warhafftige Beschreibung aller denckwürdigsten Geschichten …, p. 508. 
Pick, Die Anwesenheit Napoleon's I. zu Rheinberg, p. 20-21. Pistor, Die Fossa Eugeniana, p. 12-13. Smeets, 
"Fossa Eugeniana", p. 22. N.B. Meterani novi continuatio uit 1634 wordt in veel catalogi ten onrechte 
toegeschreven aan Emanuel van Meteren (†1612). Het is van navolgers. Van Meteren zelf gruwde van 
de gedachte aan ongeautoriseerde vertalingen en voortzettingen van zijn werk. Zie het proefschrift van 
Verduyn, Emanuel van Meteren: Bijdrage tot de kennis van zijn leven, zijn tijd en het ontstaan van zijn 
geschiedwerk, p. 216-219. 
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Kaart 7:  Het plan voor de Fossa Eugeniana, 1626-1627 
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van het nieuwe kampement werd meteen ook door de soldaten leeggeroofd.168 Op 
korte afstand van de Spanjaarden, ter hoogte van Santen (Xanten),betrokken Staat-
se troepen een legerkwartier, wachtend op een gunstige gelegenheid om toe te 
slaan. De eerste actie, een snelle preventieve aanval op een Staats ruiterkamp, 
werd overigens door het Spaanse leger uitgevoerd.169 Naar verluid werkten tot 
achtduizend soldaten, boeren en losse arbeiders aan de grond- en constructiewer-
ken, die in stukken openbaar werden aanbesteed. Het kanaal zou circa 1,38 m diep 
worden en in drie fasen een breedte krijgen van bijna 25 m.170 Bij Rijnberk was een 
drietrapssluis voorzien tussen de Rijn en het verdeelpand. Tussen dit bovenste 
pand en de Maas waren een tweetal tweetrapssluizen, bij Waalbeek-Lingsfort en 
Venlo, gepland. De Niers en zijn zijriviertjes, en grondwater, moesten het kanaal 
voeden.171 Ingecalculeerd was dat deze aanvoer bij langdurige droogte onvoldoen-
de zou zijn om de scheepvaart te onderhouden. Aan dergelijk ongemak was de 
binnenvaart in die tijd, en nog lang daarna, wel gewend. Het kanaal werd Fossa 
Sanctae Mariae genoemd, of later meestal Fossa Eugeniana, ter ere van de land-
voogdes. In het Nederlands, toen nog de voertaal in het Nederrijngebied, heette het 
Nieuwe Vaart of Gelderse Grift.172 

Overleggende dat het eenichzints mooghelycken konde zijn door eenen langen lant-streke den 
Rhyn ontrent Rhyn-berck in de Mase te leyden, om daer meede 't Staeten volck [het Staatse leger] 
uyt de Over-quartieren te houden, en alle Duytsche coopmanschappen tot haer [de Infanta] te trec-
ken, des heeftse sulcx den 21 September des jaers 1626 by de handt genomen, eenen graft … tot 
Rhyn-berck beginnende, gaende door 't Overquartier van Gelder en 't gebiedt des Stift Ceulen met 
eenige keeren na de Stadt Gelder, en van daer weder herwaerts en derwaerts draeyende nevens de 
muuren van Venloo in de Mase, zijnde in alles thien uuren lanck, tot bewaeringhe van de selvighe 
vier-en-twintigh schanskens daer op maeckende. … Om dese vaert meerder aensiens te geeven, 
heeft mense genaemt Fossa St. Mariae, ofte Eugeniana, … In 't graeven vondense veel tegenspoeden, 
soo van 't Staeten volck dat haer dickmaels quam overvallen, als de ongeleegene hooge landen diese 
ontmoeten en doorgraven mosten; des ghenoodtsaeckt waeren dry sluysen te leggen, om het 
gheleende water van 't revierken, de Nierse daer dwers door loopende op te stoppen, en alsoo haer 
graft vol waters te houden …173 

De bouw duurde langer en was kostbaarder dan voorzien. Staatse troepen overvie-
len en vernielden geregeld delen van de werken in aanbouw, vooral als de bewa-
king in verband met andere prioriteiten tijdelijk was verminderd. In de Staten van 
Holland werd er zakelijk verslag van uitgebracht. 

                                                                    
168 Nettesheim, Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern, p. 205. 
169 Van den Bergh zou vanaf 1630, nadat de leiding in Brussel hem het bevelhebberschap had ontno-
men, in het geheim met de Republiek onderhandelen en in 1632 naar die zijde overlopen. 
170 Begonnen werd met een sleuf van 3,31 m, daarna te verbreden tot 9,63 en vervolgens tot 24,75 m. 
Maten op basis van het bestek (1 Brabantse voet = ca. 0,28 m). Pistor, Die Fossa Eugeniana, p. 13-14. 
Smeets, "Fossa Eugeniana", p. 23. 
171 Obertreis, "Erster Versuch zu einem Rhein-Maas-Kanal: Die Fossa Eugeniana – Eine geschichtlich-
wasserwirtschaftliche Studie", p. 75-76. Dassel, "Wasserführung und Schleusentechnik beim Bau der 
Fossa Eugeniana", p. 103-104. 
172 Smeets, "Fossa Eugeniana", p. 22-30, gaf een goede en uitgebreide beschrijving van de kanaalaanleg, 
de verdedigingswerken en de krijgsgeschiedenis. Veenendaal, "De Fossa Eugeniana", p. 19-20. Pick, Die 
Anwesenheit Napoleon's I. zu Rheinberg, p. 21-25, met veel bijzonderheden over de werken. 
173 Commelyn, Frederick Hendrick van Nassauw, dl. 1, p. 102-103. 
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… dat XXI van dezelve compagniën ruyters met 800 man te voet haer nae de Nyevaert begheeven 
hebben, die van Berck (Rijnberk) affgemaeckt wordt, neegen redoulten (schansen) ingenomen ende 
geslecht hadden binnen 10 uuren tijdts ende eenige soldaten dootgeslaegen ende 190 gevangen 
hadden ende alle materialen van kordewagens (kruiwagens), karren, schoppen, houtwerck op mal-
canderen gehoopt ende verbrant hadden …, de boeren ende arbeyders haer gesamentlijck opte 
vlucht begheevende.174 

De gevangenen moesten steeds voor veel geld, ten koste van het kanaalbudget, 
worden vrijgekocht. Het ondiepe en smalle kanaal met zijn lage verdedigingswal 
was allerminst een 'Chinese Muur'. Het bleef moeilijk deze lange linie met ver-
spreide schansen en enkele forten tegen geconcentreerde aanvallen te verdedigen, 
zeker nadat Spanje achterbleef met de betaling van de garnizoenen. De koning had 
in die periode grote binnenlandse problemen en voerde geldverslindende oorlogen 
in het Duitse Rijk, Frankrijk en Italië. Door een onaangepaste en verspillende fi-
nanciering kon de Spaanse Kroon haar betalingsverplichtingen niet meer nakomen 
en moest ze belangrijke zaken met kunstgrepen in gang houden.175 Ondanks 
smeekbeden van de landvoogdes stuurde Madrid steeds minder geld; de Infanta 
moest zelfs haar juwelen verpanden. In juni 1627 bracht ze een kort bezoek aan de 
kanaalwerken. De voortgang bleek teleurstellend.176  

De Zuidelijke Nederlanden, verarmd door de blokkades en handelsverboden, kon-
den zelf weinig meer opbrengen.177 Vanaf begin 1627 weigerden de bankiers in 
Antwerpen nog meer geld voor te schieten. De regering probeerde daarop bij de 
steden 'leningen' af te dwingen. Antwerpen, dat hoopte op een kanaal naar Maas 
en Rijn, kwam hieraan tegemoet door een extra accijns op bier. Brussel vermeed 
die prijsverhoging door de brouwers extra te belasten, maar hun anderzijds toe te 
staan het bier aan te lengen.178 Het mocht allemaal niet baten; er viel nauwelijks 
meer wat te halen. Beducht voor bedrog, kwam in juli 1627 een Comisión Reforma-
dora uit Madrid naar Brussel om rekeningen en betalingen te controleren en be-

                                                                    
174 Stellingwerff, Notulen Staten van Holland, dl. 3, 26 juni 1627, p. 301. 
175 Huet, De brieven van Rubens, nr. 66 (22 april 1627). 
176 Rodríguez Villa, Ambrosio Spínola, p. 463. Veenendaal, "De Fossa Eugeniana", p. 25-28. Pick, Die Anwe-
senheit Napoleon's I. zu Rheinberg, p. 28-29. Dat de Infanta op het kanaal gevaren zou hebben is een 
mythe. Pistor, Die Fossa Eugeniana, p. 15. Claßen, "Schiffahrt und Handel auf der Fossa Eugeniana?", p. 62. 
177 Scribani had voorgesteld geld te halen bij de frontsteden aan het kanaal, in ruil voor een tolrecht. 
Harsin, "Les projets de jonction", p. 145-146, en andere auteurs namen aan dat dit inderdaad gebeurd 
was. Er is daarvoor geen enkel bewijs in de stadsrekeningen; deze steden waren daarvoor ook te arm. 
Smeets, "Fossa Eugeniana", p. 20. In Meterani novi continuatio (uit 1634), p. 520, is wel sprake van 
300.000 gulden 'schade' van Venlo door het kanaal. 
178 'Anvers accorda dix sous par tonneau de bière, puisque c'était pour assurer la construction du canal. 
Le magistrat de Bruxelles n'osa pas décréter directement cet impôt, mais il parvint au même résultat en 
permettant aux brasseurs de mettre dans chaque cuvée deux tonneaux d'eau de plus que d'ordinaire.' 
[Antwerpen hief tien stuiver per ton bier, omdat het de aanleg van het kanaal wilde verzekeren. Het 
stadsbestuur van Brussel waagde het niet deze belasting rechtstreeks op te leggen, maar het kwam tot 
hetzelfde resultaat door de brouwers toe te staan in elke kuip twee tonnetjes water extra toe te voe-
gen.] Harsin, "Les projets de jonction", p. 145-146, zonder bronvermelding. 'Le creusement du nouveau 
canal intéresse surtout Anvers qui offre de payer quatre lieues de ce canal, si on le prolonge jusqu'à 
Anvers. Aussi cette ville a-t-elle facilement consenti à un impôt de deux réaux par tonne de bière.' [Het 
graven van het nieuwe kanaal interesseert vooral Antwerpen, dat aanbiedt vier mijlen van dit kanaal te 
betalen, als men het doortrekt naar Antwerpen. Ook heeft deze stad zonder bezwaar ingestemd met een 
belasting van twee realen per ton bier.] De Meester, Correspondance Guidi di Bagno, dl. 2, nr. 1766. 
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zuinigingen af te dwingen. Tot overmaat van ramp werd een geldzending van 
45.000 rijksdaalders voor het kanaalproject onderweg gekaapt.179 De werken ver-
liepen daarna steeds moeizamer. De betaling en de arbeidsomstandigheden wer-
den dramatisch slecht. Daardoor haakten aannemers af en liepen arbeiders en 
soldaten massaal weg. De lokale bevolking leed vreselijk onder de misdragingen en 
het geweld van zowel het vreemde werkvolk als de huursoldaten van beide zijden. 
Haesenvoet, die als aannemer van houtbouw deelnam, raakte in financiële moei-
lijkheden. In de volksoverlevering komt hij er, waarschijnlijk ten onrechte, niet 
goed af. Hij zou zijn arbeiders hebben uitgebuit en met hun geld zijn gevlucht.180 
De sluis in Rijnberk werd blijkbaar nog in september 1628 afgebouwd.181 Resten 
ervan bleven bewaard en werden rond 1985 deels gerestaureerd. Het is onwaar-
schijnlijk dat er ooit een schip op het kanaal gevaren heeft.182 Meer dan de inciden-
tele en kleinschalige acties van de Republiek was geldgebrek er de oorzaak van dat 
het werk langzaam stilviel. 

In 1628 verloor Spanje zijn zilvervloot aan admiraal Piet Hein. Dank zij die buit 
kon bevelhebber Frederik Hendrik een uitgebreid en onverzettelijk beleg slaan 
voor 's-Hertogenbosch. Hij veroverde het in 1629, waarmee de Republiek de con-
trole kreeg over de Meierij en een groot deel van de Maas. Toen een kleine Staatse 
troep in datzelfde jaar bij verrassing de Spaanse bezetting van Wezel kon verdrij-
ven, brachten de Zuidelijken de linie van Rijnberk-Gelder-Venlo in staat van verde-
diging. De beide forten op de Fossa Eugeniana werden met slechts tien en twintig 
man bezet, terwijl van de kleinere schansen geen sprake meer was. De forten wa-
ren op dat moment niet meer dan wachtposten en van de geduchte wal die het 
kanaal had moeten vormen, was niets terecht gekomen.183 Spanje was kort daarna 
gedwongen het werk aan de Fossa Eugeniana te staken en de rivierhandel met het 
Noorden weer vrij te geven.184 Grote stukken kanaalbed en de meeste kunstwer-
ken bleven onvoltooid; ze kwamen niet verder dan een eerste aanzet. Frederik 
Hendrik boekte met zijn veldtochten steeds meer succes. Toen het Maasfort van 
Arcen in Staatse handen viel, loste het kleine Spaanse garnizoen in het nabije fort 
royal aan de Nieuwe Vaart nog een paar schoten. De linie werd eenvoudig overlo-

                                                                    
179 Spaanse agenten lieten schippers de geldkisten van Keulen over de Rijn naar Rijnberk brengen. Deze 
meerden daar echter niet aan, maar voeren door naar Rees, de eerste plaats in het land van Kleef die 
door het Staatse leger was bezet. Mercure François, dl. 12, p. 865-866. In 1626 was ook al op de Maas bij 
Grave een Spaans geldschip op weg naar Wezel en Rijnberk gekaapt. Wagenaar, Vaderlandsche Historie, 
dl. 11, p. 38. 
180 Volgens verschillende sagen zou 'Hazepoot' in de Kersttijd 's nachts in een gloeiende wagen en 
achtervolgd door duivels door de lucht jagen. In werkelijkheid was hij in 1631 nog in Gelder werkzaam. 
Zie o.a. Brouwers, "Die Sage von Hasepoot und Granvaleer", p. 128-134. 
181 Pistor, Die Fossa Eugeniana, p. 15. Detten, "Die Schleuse der Fossa Eugeniana in Rheinberg". 
182 Claßen, "Schiffahrt und Handel auf der Fossa Eugeniana?". 
183 '… Orsoy en Rhijnberk beeter als te voren beset, Gelder maar met 25 man [extra], ende Venlo met 
vijftig man, de fortjens op de gegraven Grift met tien en twintig man wederom beset'. Gedeputeerden te 
velde aan de Staten-Generaal, Wezel, 27 aug. 1629, geciteerd door De Bordes, De verdediging van Neder-
land in 1629, p. 241. 
184 De Republiek vond de situatie al eerder niet meer bedreigend. De vaart op de Maas werd van Hol-
landse zijde per plakkaat van 26 jan. 1628 weer geopend. Cau, Groot placaet-boeck, dl. 2, p. 133-136. 
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pen.185 In 1632 en 1633 nam de stadhouder ook Venlo en Rijnberk in. Dat bete-
kende het definitieve einde van het kanaalproject. In het terrein zijn tegenwoordig 
nog resten van enkele delen van het kanaal, van één sluis bij Rijnberk, wat schan-
sen en sporen van het fort royal Lingsfort bij Arcen terug te vinden. Wel hield de 
droom van de strategische kanalen hardnekkig stand. Ook de Republiek had er 
blijkbaar van geleerd. Een gezant in haar dienst wist in 1635 de Zwitsers te winnen 
voor de aanleg van een kanaal van het Meer van Neufchâtel naar het Meer van 
Genève. Dit 'kanaal van Entreroches' zou de Republiek via de Rijn en de Aare in 
verbinding brengen met de Rhône en de Middellandse Zee, op veilige afstand van 
Spaanse gebieden en kusten.186 Ook dit werk, waaraan in 1638 werd begonnen, is 
door technische en financiële problemen onvoltooid gebleven. 

5.10 De dreiging van de Rijnverlegging: sporen van het plan 

De literatuur over de 17e-eeuwse kanaalprojecten geeft weinig duidelijkheid over 
het plan om de Rijn te verleggen. Enkele auteurs vermeldden kort het plan; de 
meesten van hen hielden het voor een onrealistische fantasie of een vals gerucht. 
We zullen daarom meer in detail nagaan wat de bronnen erover zeggen en wat de 
technische waarde ervan is. De enige eigentijdse en rechtstreekse informatie over 
de samenhang tussen de Rijnverlegging en de kanaalaanleg vinden we in de 
'Relaçion' van augustus 1626 (zie paragraaf 5.6 en bijlage 6). Uit dat verslag blijkt 
dat het projectteam van De' Medici het idee om de Rijn naar de Maas af te leiden 
eind juni 1626 min of meer toevallig opdeed tijdens een verkenning van de Demer. 
Ook geeft het aan dat de Infanta er bijzonder belang in stelde en dat ze opdracht 
gaf de mogelijkheid te onderzoeken. De ingenieurs deden na hun verkenning in juli 
twee voorstellen: één voor een verlegging van de Rijn vanaf Nuijs naar Gennep aan 
de Maas, een ander voor een scheepvaartkanaal van Nuijs naar Venlo. De Infanta 
besliste begin augustus zo snel mogelijk te beginnen met de goedkopere en een-
voudigere zuidelijke kanaalverbinding Nuijs-Venlo. Die zou naar verwachting bij 
de betrokken landen ook minder weerstand oproepen dan de zeer ingrijpende 
rivierverlegging met nauwelijks voorspelbare gevolgen. Of het de bedoeling was 
later nog een Rijnomlegging uit te voeren, vermeldt de 'Relaçion' niet. De regering 
in Brussel en de kring van ingewijden hadden naar buiten over het onderzoek niet 
meer verteld dan noodzakelijk was. Toch deden al spoedig geruchten de ronde 
over 'een groot werk met vreselijke gevolgen'. De politieke leiding bracht voorlopig 
geen duidelijkheid, getuige de vrees en verwarring die in de maanden daarna ont-
stonden bij de mogelijke slachtoffers. 

Begin juli 1626 klaagde het stadsbestuur van Venlo bij gouverneur Hendrik van 
den Bergh over het voorziene kanaal van de Rijn naar de Maas. De brief waarmee 

                                                                    
185 Hexham, Korte beschrijvinge ofte iovrnael van de op-treckinge des door-luchtingen prince van Oran-
gien, p. 6. 
186 Pelet, Le Canal d’Entreroches. 
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dat gebeurde heb ik niet aangetroffen. De klacht ging waarschijnlijk nog over het 
kanaal van Rijnberk via Gelder naar Arcen, in het bijzonder over de uitmonding in 
de Maas. Er was namelijk sprake van een vaart langs Gelder en dezelfde klacht was 
blijkbaar al eerder geuit. De graaf antwoordde op 9 juli wat verveeld, mogelijk om 
tijd te winnen. 

Wir haben gesehen was ihr an unss betreffend die vahrt so man soll gemeint sein zu machen auss dem 
Rhein langst Gelder in die Maess in schriften habt lassen abgehen. Worauf wir euch zu vernehmen ge-
ben, wie dass wir unser advis darauff bereits haben gegeben, welches euch nicht gegen geht, aber 
wann ihr unss ein request desshalben werdet praesentiren, alleguirende darinne das praejudicij und 
interesse so ihr darbeij solltet haben, willen wir dieselbe der Serenissimae Infantae zuschicken und in 
euwer favorem schreiben so viel unss möglich sein wirdt, …187 
[We hebben gezien wat u ons betreffende de vaart die men zou willen aanleggen vanuit de Rijn 
langs Gelder naar de Maas schriftelijk hebt laten toekomen. Waarop we u laten weten wat we daar-
over al eerder hebben uitgesproken en wat niet nadelig voor u is. Maar wanneer u ons daarover een 
verzoekschrift zou sturen, waarin u het nadeel en het belang dat u erbij zou hebben naar voren 
brengt, dan willen we dat aan de doorluchtige Infanta toesturen en daarover zoveel als het ons mo-
gelijk is in uw voordeel schrijven …] 

Zeer kort daarna, terwijl de ingenieursploeg van de Infanta in het Rijnland zijn 
verkenning voor een mogelijke rivierverlegging uitvoerde, luidden de burgemees-
ters van Venlo nogmaals de noodklok, maar nu uit alle macht. Het ging daarbij 
duidelijk om nieuwe plannen, waarover geruchten de ronde deden, en niet – zoals 
in de literatuur werd aangenomen188 – om het kanaal Rijnberk-Gelder-Arcen. De 
Venlose agenten konden toen al gehoord hebben van ideeën om de loop van de 
Rijn te veranderen. De stadsbestuurders richtten zich tot Adriaan van Hoensbroek, 
erfmaarschalk van Gelre, die eerder zijn medewerking had gegeven aan het ka-
naalplan van Haesenvoet (zie paragraaf 5.6). Ze vroegen hem bij de gouverneur en 
de Infanta te protesteren. Van Hoensbroek schreef inderdaad op 11 juli 1626, sa-
men met enkele andere edelen van het Overkwartier, een brief aan de heer van 
Glain en Wachtendonk, drossaard van de landen van Kriekenbeek en Erkelens, met 
het doel het protest verder op gang te brengen. 

Comme monsieur Hergraven et Beringhen, bourgemestres de la ville de Venlo, m'ont fait l'honneur de 
me venir trouver sur le bruit qui court de la rivière que l'on est intentionné de faire du Rhin en la 
Meuse, me représentant la dessus la ruine que ce quartier en général et plusieurs autres en particulier 
viendroyent à souffrir en ce cas, et que pourtant il trouvent convenir que requeste soit formée au nom 
de la généralité à Son Excellence notre Gouverneur Provincial affin que son plaisir soit de représenter 
si bien les incommodités lesquelles doibvent succéder infailliblement à ce pauvre et désolé quartier par 
une telle résolution à Son Altesse Sérénissime nos Princes souverains affin que, meus d'une juste com-
passion, ils veullent rompre ou changer au moins un si préjudiciable desseing. Je n'aij voulu faillir à 
vous dire fort sincèrement comment que je ne trouve pas seulement convenir que cela se fait mais que 
l'on remue ciel et terre pour l'empescher s'il se peut, …189 
[De heren Hergraven en Beringhen, burgemeesters van de stad Venlo, hebben me de eer aangedaan 
me op te zoeken in verband met het gerucht dat de ronde doet over de rivier (waterweg, kanaal) 

                                                                    
187 Antwoord van Hendrik van den Bergh aan stadsbestuur Venlo, 9 juli 1626. GA Venlo, Oud archief 1, 
inv. 2254/2. 
188 Franquinet, "Venlo en de Fossa Eugeniana", p. 231-232. Veenendaal, "De Fossa Eugeniana", p. 16-19. 
Hun citaten uit het moeilijk leesbare handschrift zijn onvolledig en verminkt; ze geven een verkeerd 
beeld. 
189 GA Venlo, Oud archief 1, inv. 2254/6. 
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die men van plan is te maken van de Rijn naar de Maas. Ze hebben me daarbij het verderf onder de 
ogen gebracht waaraan dit kwartier in het algemeen, en verschillende andere in het bijzonder, in 
dat geval komen te lijden. Ze vonden het daarbij nodig dat een verzoekschrift in naam van het ge-
west wordt ingediend bij Zijne Excellentie de Gouverneur van onze Provincie. Daarbij zou hem ge-
vraagd moeten worden Hare doorluchtige Hoogheid onze soevereine Prinses te willen wijzen op 
het ongerief dat door een dergelijk besluit onvermijdelijk afkomt op dit arme en ontredderde kwar-
tier, opdat ze, bewogen door een rechtvaardig mededogen, een zo schadelijk plan zouden willen 
verlaten of ten minste veranderen. Ik wil u duidelijk en zeer ernstig zeggen dat ik niet alleen vind 
dat dat gebeuren moet, maar dat men hemel en aarde moet bewegen om het zo mogelijk te voor-
komen. …] 

Venlo probeerde daarna het onderwerp met spoed op de agenda te brengen van de 
Statenvergadering van het Overkwartier en van andere kringen. Het is niet duide-
lijk welk gevolg dat in Gelre kreeg.190 

Pieter Paul Rubens schreef op 24 juli 1626 vrij open aan zijn Franse vriend Pierre 
Dupuy over de verkenning die de ingenieurs toen net bij Nuijs hadden uitgevoerd. 
Hij sprak daarbij niet meer over een kanaal van de Rijn naar de Maas, maar enkel 
over een afleiding van de Rijn, die op dat moment waarschijnlijk het beste idee leek. 

Hier bereidt men twee bijzonder glorieuze ondernemingen voor: het ene is het graven van een be-
vaarbaar kanaal vanaf de Maas bij Maastricht tot aan een andere rivier, Demer genaamd, … Het an-
dere bestaat erin dat men de Rijn zal afleiden van zijn gewone loop, waardoor veel vijandelijk ge-
bied open zal komen te liggen en wanneer andere obstakels van zijrivieren van de Rijn [o.a. de IJs-
sel] weggenomen zijn, zal men gemakkelijk tot de Veluwe kunnen doordringen en heel die provin-
cie tot Utrecht kunnen veroveren. Hiervan heb ik nog geen ontwerp gezien en ik geloof ook niet dat 
het al volledig uitgewerkt is. Wanneer men deze projecten eenmaal begint uit te voeren, zal er, als 
ik me niet vergis, in deze streek echt oorlog van komen, aangezien de Hollanders het gewapend zul-
len willen beletten, en wij het met geweld zullen willen doordrukken.191 

Nadat de Infanta begin augustus had besloten te beginnen met een kanaal van 
Nuijs naar Venlo, raakte dat bericht langs de diplomatieke weg bij verschillende 
hoven bekend. Giovanni-Francesco Guidi di Bagno (1578-1641), nuntius in Brus-
sel, schreef er op 22 augustus 1626 over aan Francesco Barbarini, rechterhand 
(cardinalis nepos, kardinaal-neef) van paus Urbanus VIII, en aan Bernardino Spada, 
nuntius in Parijs. Hij sprak van een kanaal waarmee de Rijn naar de Maas afgeleid 
zou (kunnen) worden. 

Nu de troepen van Hendrik van den Bergh aan de Rijn gelegerd zijn, welke zeer nuttig kunnen zijn 
voor het nieuwe kanaal van de Rijn naar de Maas, heeft men besloten met de werken te beginnen. … 
Men spreekt ervan op die manier de Rijn uit zijn oude bedding af te leiden en in de Maas te laten 
stromen. De bij Friesland gelegen gebieden zouden niet meer beschermd worden door de IJssel. 
Ook zou de Maas, gezwollen door die wateren, Dordrecht en zijn omgeving overstromen. …192 

                                                                    
190 Opdracht voor de Venlose zaakgelastigde in Roermond, de administratieve hoofdstad van het Over-
kwartier. GA Venlo, Oud archief 1, inv. 2254/11. Franquinet, "Venlo en de Fossa Eugeniana", p. 232. 
191 Huet, De brieven van Rubens, nr. 55 (vertaling Huet). Israel, Conflicts of empires, p. 49. 
192 De Meester, Correspondance Guidi di Bagno, dl. 2, nr. 1618 (mijn vertaling van het regest). Israel, 
Conflicts of empires, p. 48-49. In de correspondentie van de nuntiatuur werd daarna nog verschillende 
malen gesproken over het kanaal van de Rijn naar de Maas, maar, zover mij bekend, niet meer over de 
rivierverlegging. Idem, nr. 1622, 1631, 1635, 1758 (29 aug., 12, 19 sept. 1626, 2 april 1627). 
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Paus Urbanus VIII (1568-1644) pleitte in 1627 in zijn instructie voor de nieuwe 
nuntius in Brussel voor voltooiing van het Rijn-Maaskanaal, dat de katholieke zaak 
zou bevorderen. De Rijnverlegging noemde hij daarbij niet meer.193 

Ferdinand van Keur-Keulen vreesde dat het kanaal van Nuijs naar Venlo eigenlijk 
bedoeld was om de Rijn te verleggen, of dat men naast het kanaal ook een rivier-
omleiding wilde uitvoeren. Eind augustus en begin september 1626 hadden de 
Infanta en de keurvorst voortdurend overleg over de aangelegenheid, door middel 
van gezanten en briefwisseling. Op 29 augustus en 7 september deed Ferdinand 
schriftelijk zijn beklag over de overlast en liet hij weten in geen geval te willen dat 
de Rijn zou worden verlegd. 

… de faire ouvrir et fouyer un nouveau canal au dessus ou desoubs de notre ville de Neus, pour par icel-
luy mener et faire la rivière passer d'Erft au travers de notre Archevesche jusque au pays de Gueldres, 
et de la la faire entrer dans la Meuse. Et qu'a cest effet l'on auroit desia donné tout ordre necessaire et 
l'on tiendroit un grand nombre de gens tous prets pour y travailler. Et comme nou n'avons jamais rien 
entendu de ce dessein, et ce pendans il y a toute sorte de considérations qui concurent en icelluy …194 
[… een nieuw kanaal boven- of benedenstrooms van onze stad Nuijs te laten aanleggen en graven, 
om daarmee de rivier over de Erft dwars door ons aartsbisdom te voeren tot in het land van Gelre, 
en het van daar in de Maas te laten uitkomen. En dat men daartoe reeds alle noodzakelijke opdrach-
ten zou hebben gegeven en een groot aantal werklieden klaar zou hebben staan om er te werken. 
En omdat we nooit iets gehoord hebben van dat plan, en aangezien er allerlei overwegingen zijn die 
er tegen pleiten …] 

… Ce neantmoings ayans ey devant advertis que l'on estoit d'intention d'ouvrir ce canal à dessoubs 
de notre ville de Neus pour par icelle mener le Rhin dans la Meuse ou bien affin qu'il puisse de soy 
mesme prendre son cours dans icelle rivière, selon que certaines personnages qui sont employez en 
cest cause, et mesme quelques Ministres principales du Roy l'auroyent librement dict sans aulcune 
consideration. …195 
[… Nochtans waren wij eerder gewaarschuwd dat men van plan zou zijn dit kanaal benedenstrooms 
van onze stad Nuijs aan te leggen om daarmee de Rijn in de Maas te leiden, ofwel er voor te zorgen 
dat hij uit zichzelf zijn loop naar die rivier zou kunnen richten, zoals bepaalde personen die aan de-
ze zaak werken, en zelfs enkele belangrijke ministers van de (Spaanse) koning vrijuit en zonder te-
rughoudendheid zouden hebben gezegd. …] 

De Infanta antwoordde op deze brieven van de keurvorst dat ze niets anders kon 
dan bevestigen wat haar gezant De' Medici al eerder had verklaard, namelijk dat ze 
geen verlegging van de Rijn in de zin had, maar alleen een 'klein kanaal' wilde aan-
leggen.196 

Op 31 september 1626, toen de soldaten en werkkrachten van Spínola en De' Me-
dici al grotendeels uit de omgeving van Nuijs naar de streek van Rijnberk waren 
getrokken, was dat nieuws nog niet overal doorgedrongen. Rubens schreef vanuit 
Antwerpen nog dat men aan de Rijnverlegging was begonnen. 

                                                                    
193 Cauchie, Recueil des instructions générales aux nonces de Flandre (1596-1635), p. 135-139, 145-146. 
Veenendaal, "De Fossa Eugeniana", p. 24. 
194 Ferdinand aan Isabella, 29 aug. 1626, AR Brussel, toegang I 074 (Duitse Staatssecretarie), reg. 508, 
fol. 69bis. 
195 Idem, 7 sept. 1626, reg. 508, fol. 76-78. 
196 Isabella aan Ferdinand, zonder datum (antwoord op brief van 7 sept.), AR Brussel, toegang I 074 
(Duitse Staatssecretarie), reg. 508, fol. 81. 
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Het twistpunt van de oorlog dit jaar zal de afsnijding van de Rijn zijn; een bediende van de markies 
[Spínola] zei mij vandaag dat die al begonnen is. Dit zal, naar men gelooft, een onderneming met 
grote gevolgen worden, indien de praktijk overeenkomt met de theorie. Het plan dat mij werd uit-
eengezet in Brussel (ik weet niet of het intussen veranderd is, zoals vaak gebeurt in dergelijke on-
dernemingen die sterk afhangen van plaatsgesteldheid) bestond erin de bedding van deze rivier te 
veranderen nabij Dusseldorp en hem met dijken af te leiden naar een arm van de Maas, zodat de 
IJssel en andere zijrivieren van de Rijn, die de Veluwe beschutten, zouden droogvallen. Op die ma-
nier zou de weg naar Holland openliggen zonder enige natuurlijke hindernis. Men vreest wel dat, 
wanneer de Maas en de Rijn zwellen zoals ze vaak doen in de winter of andere seizoenen door de 
regen, alle aanpalende vlaktes zullen overstromen tot schade van beide partijen; laat echter de 
vrienden omkomen, zolang de vijanden maar sterven [sed pereant amici, dum inimici intercidant]. … 
Ik geloof dat mijnheer de markies Spínola dit werk onderneemt om verschillende redenen. Ten eer-
ste, zoals ik reeds zei, om het land van de vijand open te leggen en zich een doorgang te banen (Niet 
in de hoop om Holland met geweld te veroveren, maar opdat men in heel dat gebied zonder hinder 
belastingen zou kunnen heffen.). Maar ook omdat hij vreest vast te lopen bij een of andere versterk-
te stad zonder op echt welslagen te kunnen hopen en omdat hij de soldaten niet werkeloos wil laten 
en niet de schijn wil wekken dat hij het geld van de koning vruchteloos uitgeeft, heeft hij deze on-
deneming aangevat, om niet niets te doen. De Hollanders moeten de afleiding van de bovenvermel-
de rivier op alle mogelijke manieren beletten, voor hun profijt en de sterkte van hun gebied, voor 
hun handel met Duitsland en ook voor hun reputatie. …197 

Eind oktober vertelde Rubens aan Pierre Dupuy dat de werkzaamheden aan 'het 
kanaal' goed vlotten, zonder in bijzonderheden te treden.198 Rubens, en waar-
schijnlijk hij niet alleen, bleef er ook na het begin van de werken nog maandenlang 
van overtuigd dat uiteindelijk de Rijn in de Maas zou worden geleid. In november 
1626 schreef hij nog dat het kanaal weliswaar kleiner zou zijn dan eerst voorzien, 
maar dat men er geleidelijk het Rijnwater in zou toelaten. Dan zou men uitprobe-
ren wat de kracht was van het water, zien welke loop het zou nemen en of de bed-
ding van de Maas deze extra waterstroom aankon. 

Men treft hier geen andere voorbereidingen voor de oorlog dan het voortzetten van de werken aan 
het kanaal. Het zal niet meer zo groot worden als eerst gepland; het zal lichter gebouwd worden. 
Men werpt de (uitkomende) grond op aan de kant van de vijand bij wijze van wal en verschansing. 
Wanneer men op die manier bij de Maas zal zijn aangekomen, zal men er een opening maken om de 
kracht van het water uit te proberen, te zien welke loop het zal nemen en de uitwerking te onder-
vinden van het samenlopen van de wateren. De bedding van de Maas zal misschien niet voldoende 
groot zijn om deze watervloed te bevatten. In dat geval zou men ze moeten verruimen en verster-
ken met nieuwe dijken. Het schijnt dat de Hollanders het geenszins willen verhinderen; men be-
weert immers dat zij zich hebben teruggetrokken en al hun troepen hebben verdeeld over hun ver-
schillende garnizoenen.199 

Wij weten niets van de moeilijkheden met het nieuwe kanaal waarover u me vertelt. Men beweert 
juist dat de werken met een ongelofelijke bedrijvigheid zijn doorgegaan. Wat het slagen ervan be-
treft, wacht ik de voltooiing af, maar tot nu toe verzekert men dat het zal lukken. En men hoopt het 
spoedig uit te proberen, door de wateren vrije doorgang te geven zodra de oevers afgewerkt zijn. 
Men zegt in Holland en men schrijft in boeken en kranten dat het allemaal niet zal werken, dat het 
zelfs een onmogelijke zaak is, nadat ze vergeefs geprobeerd hebben het te verhinderen.200 

                                                                    
197 Rubens aan Pierre Dupuy, 31 sept./ 1 okt. 1626. Huet, De brieven van Rubens, nr. 58 (vertaling Huet). 
198 Idem, 29 okt. 1626, nr. 60. 
199 Ruelens, Correspondance de Rubens et documents épistolaires concernant sa vie et ses oeuvres, dl. 4, p. 
17, 12 nov. 1626 (mijn vertaling). 
200 Idem, p. 21-22, 19 nov. 1626 (mijn vertaling). 
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Pas in februari 1627 hoorde Rubens van De' Medici persoonlijk dat er alleen een 
kanaal met sluizen werd aangelegd en dat zelfs dit kleinere werk het uiterste van 
de eigen krachten vergde. Rubens schreef daarop zijn Franse vriend dat hij zich 
eerder vergist had. Zijn gedetailleerde uitleg aan de toch ontwikkelde Dupuy geeft 
aan dat de techniek van rivierwaterbouw en kanaalaanleg toen allerminst tot de 
algemeen verbreide kennis behoorde. 

Ik heb gedetailleerde informatie ingewonnen bij Don Giovanni de' Medici zelf, die de algemene di-
recteur is van het werk aan ons kanaal. … Hij heeft mij de volledig uitgewerkte tekeningen getoond 
en het hele plan voor de werkzaamheden. Het is geen afsnijding van de Rijn of de Maas, of een aflei-
ding van de ene rivier in de andere zoals men geloofde, maar een nieuwe bedding die aan de uitein-
den afgesloten wordt met sluizen, van Rheinbergen [Rijnberk] door Gelderland langs Geldern tot 
Venlo. Het kanaal zal bevaarbaar zijn en gevoed worden door een riviertje genaamd de Niers bij 
Geldern. Het plan is vernuftig, omdat het kanaal in het midden hoger komt te liggen, 25 voet boven 
het niveau van de Rijn; en aangezien de Rijn 32 voet hoger ligt dan de Maas, zal het kanaal ongeveer 
zestig voet hoger liggen dan de Maas, zodat het door zijn sluizen bijna in de lucht blijft hangen, en 
op zijn grootste hoogte gevoed wordt door het vermelde riviertje. Boten zullen via de sluizen aan de 
beide uiteinden klimmen en dalen, en gaan en komen van de Rijn naar de Maas.201 

De berichten over de Rijn-Maasverbinding alarmeerden ook het stadsbestuur van 
's-Hertogenbosch. Hun vertegenwoordigers bij de Staten van Brabant hoorden in 
het najaar van 1626 in Brussel nog dat twee werken werden voorzien. Naast het 
kanaal voor de scheepvaart, waaraan al begonnen was, zou men de hele Rijn willen 
omleiden. Dat zou noodzakelijk tot grote overstromingen in Noordoost-Brabant en 
bij 's-Hertogenbosch leiden, reden waarom de Bossche gemachtigden direct be-
zwaar tegen het plan hadden aangetekend. 

Ende eerst belanghende de voorgenomen gravinghe vanden Rijn tot inde Meuze hebben de voor-
segde Gedeputeerde hun daervuer allvoorens soo vele geinformeert, dat zij verstaen hebbende het 
voornemen te zijn de voorschreven reviere vanden Rijn op twee plaetsen te verleyden, ende dat het 
eerste d'welck genoempt wordt het cleyn werck allreede waere begonst, ende dat het selve dienen 
soude voor eene vaerte, soo tot commoditeijt van de cooplieden als tot verseeckeringhe van 
eenighe quartieren daeromtrent, teghens het buijtloopen vanden vyandt ende dat deselve vaerte 
met sluijsen ende sassen soo vele soude wordden bewaert ende verseeckert dat daer buijte geene 
inundatie en soude staen te beduchten. Maer dat het groot werck soude dienen eensdeels om den 
Ryn te diverteren [= verleggen, afleiden], ende nederwarts droog te leggen, tot krenckinghe ende 
verminderinghe vanden coophandel vanden vijandt, ende oyck tot verdrinckinghe van verscheijde 
leechgeleghen steden ende plaetschen vanden vijandt. Ende midts nae alle apparentie sulcx nijet en 
soude connen geschieden sonder groot interest ende achterdeel deser stadt ende bygeleghen quar-
tieren van Maeslandt, Peelandt ende andere, soo hebben de voorsegde Gedeputeerde daerover ge-
presenteert aende Staeten van Brabant de remonstrantie [= bezwaar] soo in franchoos als in 
duijtsche.202 

Ook in de Republiek hoorde men van het plan om de Rijn te verleggen. Er werd een 
Staats legertje naar het land van Kleef gestuurd om de zaak in de gaten te houden 
en de werken zoveel mogelijk te belemmeren. Grote onrust veroorzaakte het pro-
ject niet. Blijkbaar was men in het Noorden niet overtuigd van de uitvoerbaarheid. 

                                                                    
201 Huet, De brieven van Rubens, 18 febr. 1627, nr. 62 (vertaling Huet). 1 Brabantse voet = ca. 0,28 m. 
202 Brief van 3 nov. 1626 van J. van Breugel en J. van Thulden, gemachtigden van 's-Hertogenbosch in 
Brussel. SA 's-Hertogenbosch, OSA, XIV.B.1b ('Besognes ten Hove'), inv. 5447. 
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Hugo Grotius, in ballingschap in Parijs, schreef er in een brief uit 1627 en in zijn 
boekje over de belegering van Groenlo uit 1629 wat schamper over. 

… Het eene [meegezonden stuk] is nopende het canael, hetwelck mij niet en dunckt zeer solide te 
zijn. Evenwel heb het overgesonden, omdat het hyer materie geeft van discoursen. Ick heb een 
brieff gezyen van Rubbens, dye judicieuselijck discoureert [= uitweidt] op dat stuck ende zeer wel - 
mijns dunckens - oordeelt, dat het is een handtbreet [= een kleine belemmering], om onse coursen 
soo in de Walsche provinciën onder de gehoorsaemheyt van Spangnie als in Duytschlandt te belet-
ten, te weten aen de laege [= linker] zijde van den Rijn, ende oock, dat wij van dye zijde de protes-
tanten niet en sullen connen secoureren [= steunen], naementlijck in de landen van Gulick. Daerbe-
nevens om wat commercie uyt Duytschland te brengen in Brabant, maer van afleyding van 't water 
van den Rijn zye ick, dat zij despereren [= ontmoedigd zijn] om de ongelijckheyt van tusschenleg-
gende gronden, zijnde op de eene plaets XXX [= 30, de berekening is niet duidelijk] vademen hooger 
als op de ander, soodat het water niet en sal zijn te houden dan van sluysen.203 

… Eenighsints heeft ook gedient de list des Prinsen van Nassau, die eenigh volk hadt gesonden nae 
den Gulixen [= linker] oever … om de weeghen te sleghten, nae de kant van 't steedjen Gogh, als of 
hy 't gemunt hadt op het werk 't welk de Spaenschen, den voorleeden herfst, tusschen Rhijnberk en 
Venloo, begonnen, en noch niet voltrokken hebbende, met vierentwintigh waghthuisen beset hiel-
den. Dit was een vaert, die de Maese aen den Rhijn voeghde, met hoop om die aen de Schelde te 
brenghen, en alsoo yser, kooper, hout en wat den Duitschen boodem meer geeft, om Hollandt die 
voordeelen te beneemen, te waeter nae Brabant af te voeren. … Want 't geen 'er de gerughten byge-
voeght hadden, dat het waeter uit den Rhijn, daer hy nogh maer alleen is, soude konnen in de Maese 
gebraght, en alsoo de stroomen, in welke hy sigh verdeelt, de voornaemste sterkten der Hollande-
ren, doorwaetbaer gemaekt worden, heeft de geleegenheit der plaetsen, die wonder ongelijk is, soo 
verre weederleght, dat men het waeter om de graght te vullen, uit de Nirse, een rivier niet verre van 
daer, en alle de voght rondtom heeft moeten versaemelen, en met drie sluisen teeghen de drooghte 
ophouden.204 

Karel Scribani vulde in 1627 zijn 'Waer-segger' (zie paragraaf 5.5) aan met de 
ideeën die in het voorgaande jaar waren opgekomen. Hij stelde meerdere varian-
ten voor van nieuwe kanalen tussen de Rijn en de Midden-Maas en van de Midden-
Maas naar Antwerpen en 's-Hertogenbosch. Daarnaast wees hij voor het eerst na-
drukkelijk op de mogelijkheid van een verlegging van de Rijn, met alle positieve 
gevolgen voor de 'onderdanige' provincies en alle negatieve voor de rebellen. 

Ende om den vyandt meer te beschadighen, soude niet eenen gracht met staende wateren van 
Berck [= Rijnberk] tot Venlo ghemaeckt moeten worden, maer den heelen Rijn met loopende wate-
ren inde Mase ghedreven ende gheleyt worden. Waer door gheschieden soude dat Grave, Ra-
vesteyn, Bommel, Heusden, Tielt [= Tiel] ende een goet deel van Hollant onder het water ligghen 
soude, sonder eenighe schade vande onderdanighe Conincklijcke Provincien oft steden. En dat oock 
verscheyde vyantsche steden, die nu om de wateren onwinnelijck schijnen te zijn, van alle wateren 
verlaten souden worden, als Rees, Emmerick, Nimmeghen, Arnhem ende alle de steden op de Lecke 
liggende, ghelijck oock Doesburch, Zutphen, Deventer, Campen; ghevende hier door onse legers 
eenen vryen door-ganck, om drooch-voets sonder eenich beletsel in Hollant te komen ende op den 
vyant te teiren [= teren, door 'contributies'], ende de wapenen van onse landen op haren bodem te 
keeren. Ende door dese middelen haest een eynde te maken van de bloedighe oorloghe, met de 
welcke wy nu van alle kanten sestich jaren bespronghen zijn gheweest.205 

                                                                    
203 Grotius aan Nicolaes van Reigersberch, 6 maart 1627. Meulenbroek, Briefwisseling van Hugo Grotius, 
dl. 3, nr. 1138. Veenendaal, "De Fossa Eugeniana", p. 9. 
204 Grotius, De beleegeringh der stadt Grol (vertaling Goris van Grollae obsidio), p. 5. Israel, Conflicts of 
empires, p. 48. 
205 [Scribani], Den vernieuden Neder-landtschen Waer-segger, p. 87. De Latijnse uitgave hiervan is geti-
teld Veridicus Belgicus. Dezelfde tekst komt voor in de bundel [Scribani], Den Oor-sprongh Voort-gangh 



PLANNEN VOOR SCHELDE-MAAS-RIJNVERBINDINGEN, 16E-18E EEUW 

457 

Ook in de tekst bij een kaart uit 1630 of kort daarna werd nog gepleit voor de ver-
legging van de Rijn.206 Ze vermeldt dat de Spanjaarden eerder voor deze ingreep 
waren teruggeschrokken, omdat ze hun voorpost 's-Hertogenbosch niet wilden 
laten overstromen en hun vesting Wezel niet zonder water wilden laten. Die rede-
nen zouden door de jongste Staatse veroveringen zijn vervallen (Frederik Hendrik 
nam Wezel en 's-Hertogenbosch in 1629). De Duitse vorsten, die de rivierverleg-
ging niet hadden willen toestaan, vooral om de Republiek geen aanleiding te geven 
tot vijandelijkheden, zouden zich nu omwille van de godsdienst over hun bezwaren 
moeten heenzetten.  

Prope civitatem Nuijs iurisdictio[nis] coloniensis, potest Renus perquam facile vix sine sumptibus per 
fluvium Neers duci in Mosam … quod hoc omissum est huc usque ventillarunt duae rationes; quarum 
una est quod civitas Wesel foret sine aquis et predicta inabundantia aquarum damno esset civitati 
Tshertogenbosch. Nunc eas Hollandus vi obtinuit, ergo cessat illa ratio. Altera quod Serenissimi Imperii 
Electores seu Principes permittere noluerunt … Meliusne idem facere nequeiunt … nisi permittendo di-
recte vel indirecte ducere Renum. Notandum quod Renus quando est altus, 10 pedibus est altior quam 
fluvius Neers. Anno 1572 Renus sibi de natura alium cursum per fluvium Neers in Mosam cepit.207 
[Dicht bij de stad Nuijs in het Keur-Keulse rechtsgebied kan de Rijn zeer gemakkelijk, nagenoeg 
zonder kosten, via de rivier de Niers in de Maas worden geleid. … (volgen de voordelen voor de 
Spaanse koning en de nadelen voor de Republiek) … Dat dit tot op heden achterwege gebleven is, 
wordt verklaard door twee redenen, waarvan de ene is dat de stad Wezel zonder water zou zijn en 
dat de voornoemde overvloed aan water tot schade zou zijn voor de stad 's-Hertogenbosch. Nu ech-
ter heeft de Hollander deze steden met geweld in zijn macht, dus houdt die overweging op te be-
staan. De andere reden was dat de doorluchtige keurvorsten of vorsten van het Rijk het niet wilden 
toestaan … Kunnen zij dan niet beter ditzelfde (de bescherming van de katholieke godsdienst) be-
reiken … door toe te staan de Rijn direct of indirect om te leiden? Merk op dat de Rijn bij hoogwater 
tien voet hoger staat dan de Niers. In het jaar 1572 heeft de Rijn uit zichzelf op natuurlijke wijze een 
andere loop genomen door de rivier de Niers naar de Maas.]208 

Gezien het verslag in de 'Relaçion' en de vele eigentijdse vermeldingen, mag men 
aannemen dat de projectingenieurs van de Infanta inderdaad in de zomer van 
1626 een plan voor de omlegging van de Rijn hebben voorgesteld en dat de rege-
ring in Brussel het ten minste enige tijd heeft overwogen. Omdat er waarschijnlijk 
niet eens een degelijke projectbeschrijving van werd gemaakt en er uiteindelijk 
niets van het plan terechtkwam, verdween de herinnering eraan al spoedig. De 
ontwerpers van het Franse Rijn-Maas-Scheldekanaal (Grand Canal du Nord), waar-
aan van 1804 tot 1810 werd gewerkt, wisten er blijkbaar niet van.209 José Alcalá-

                                                                                                                                                                      
ende ghewenscht eynde van den Nederlantschen krygh, p. 95. Israel, Conflicts of empires, p. 47-48, hield ze 
ten onrechte voor publicaties uit 1626. Zie bibliografie van Scribani in Brouwers & Gilmont, Carolus 
Scribani. Scribani kan dus niet tot de bedenkers van de Rijnverlegging worden gerekend. 
206 Van den Brand, "Een keizerlijk Nierskanaalplan uit 1572". Het gaat om een pamflet-kaart met een 
Latijnse tekst in het Österreichisches Staatsarchiv in Wenen. Kaart en plan zijn níet uit 1572, zoals uit 
de tekst duidelijk wordt. Deze vermeldt slechts dat bij een hoogwater in 1572 Rijnwater naar de Niers 
afstroomde. De auteur van het pamflet pleitte ervoor, de [in 1626] geplande Rijnomlegging alsnog uit te 
voeren. 
207 Kopie van kaart met tekst, en transcriptie, in artikel van Van den Brand. 
208 Vertaling op basis van die in het artikel van Van den Brand, met enkele aanpassingen en verbeterin-
gen. 
209 Hageau, Description du canal de jonction de la Meuse au Rhin, met historische inleiding. Ackersdijk 
noemde het plan voor de Rijnverlegging in 1808 wel in een historische studie, Korte beschrijving … 
midsgaders onderricht omtrent het Noorder-Kanaal, p. 31, op basis van Grotius, Grollae obsidio. 
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Zamora publiceerde als eerste (in 1975) de volledige tekst van de 'Relaçion' (in 
modern Spaans) en maakte er een (gebrekkige) kaart bij. Hij merkte zelf al op dat 
hij de omstandigheden verder niet kende; zijn weergave van het project tussen 
Rijn en Maas was dan ook niet juist.210 Jonathan Israel, die verwees naar de 
'Relaçion' bij Alcalá, was waarschijnlijk de eerste (in 1997) die het plan van begin 
augustus 1626 goed omschreef: een scheepvaartkanaal van Nuijs naar Venlo en 
een aparte nieuwe bedding voor de Rijn ten noorden daarvan van Nuijs naar Gen-
nep.211 Omdat hij er verder niet veel nieuw onderzoek naar deed, en zich vooral 
baseerde op de oude literatuur212, bleef zijn analyse van de kwestie onvolledig en 
onvolkomen.213 

Het onderzoek van De' Medici en zijn ingenieursploeg betreffende de Rijnverleg-
ging, en de werken die zij in de zomer van 1626 voorstelden, zijn niet in bijzonder-
heden bekend. Ook een projectvoorstel van investeerders uit 1664 voor een Rijn-
Maaskanaal tussen Nuijs en Gennep geeft daarover weinig aanwijzingen, enerzijds 
omdat het een kanaal betrof (met sluizen, geen rivierverlegging), anderzijds omdat 
het geen bijzonderheden bevatte over tracé en techniek.214 Mogelijk heeft De' Me-
dici eraan gedacht een smalle Rijntak aan te leggen van Nuijs naar de Niers bij 
Gelder en verder naar de Maas bij Gennep. De scheepvaartweg kon eventueel wor-
den verkort door een kanaal van Gelder naar Venlo, maar de 17e-eeuwse bronnen 
spraken daar niet van. De bestaande Rijnbedding zou voorlopig in stand kunnen 
blijven, vooral om hoogwatervloeden af te voeren. Als het systeem beheersbaar 
zou blijken, dan zou men de nieuwe Rijntak kunnen verruimen en de Rijn groten-
deels of helemaal langs die weg kunnen leiden. Omdat deze werken grote risico's, 
weerstanden, hoge kosten en tijdverlies zouden meebrengen, zullen de Spaanse 
ingenieurs de scheepvaartweg en de rivierverlegging hebben willen scheiden. Met 
een kanaal van Nuijs naar Venlo zou het belangrijkste economische doel voor een 
redelijke prijs kunnen worden bereikt. De Rijnverlegging, ten noorden daarvan van 
Nuijs naar Gennep, met een militair-strategisch doel, was dan altijd nog mogelijk, 
wanneer de politieke en financiële situatie was verbeterd. 

Het is verhelderend te kijken naar de verkenningen en het projectplan van rond 
1808, toen keizer Napoleon Bonaparte (1769-1821) de Rijn met de Maas wilde 
verbinden. Inspecteur van de Waterstaat Amable Hageau heeft hierover uitvoerig 
                                                                    
210 Alcalá-Zamora, España, Flandes y el Mar del Norte, p. 213 (kaart), 214, 500-503 (bijlage 5). Alcalá 
tekende een verlegging van de Rijn van Nuijs naar de Niers en een kanaal van de Rijn/Niers naar Venlo. 
Die combinatie was in principe wel mogelijk, maar de tekst geeft er geen aanwijzing voor. Het was 
waarschijnlijk niet wat De' Medici voorstelde. 
211 Israel, Conflicts of empires, p. 45-48. 
212 Voornamelijk van Veenendaal, Cornelissen en Kessel. 
213 Bijv.: De Duitse keizer speelde, anders dan verschillende auteurs meenden, geen rol van betekenis in 
de kwestie. De hertog van Gulik toonde zich in juni 1626 juist kritisch over het geplande kanaal. De 
Venlose tegenstand had waarschijnlijk minder met het tracé van het kanaal te maken dan met de moge-
lijke Rijnverlegging. Verder is de ontwikkeling van de kwestie niet goed te begrijpen als men daarbij 
niet de onderhandelingen van aug./sept. 1626 in Brussel en de gebeurtenissen in het veld bij Nuijs-
Ordingen-Huls-Kempen betrekt. 
214 'Memorie', GA Venlo, Oud archief 1, inv. 2254/8. Gallot, "Over de verbinding van den Rhijn met de 
Maas", p. 397-400. 
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verslag gelegd.215 Omdat de omstandigheden en de technieken in de tussenliggen-
de twee eeuwen wel wat, maar toch niet al te zeer veranderd waren, kunnen deze 
gegevens licht werpen op de situatie in de 17e eeuw. Hageau vergeleek, net als De' 
Medici, het tracé ter hoogte van Rijnberk (de onvoltooide Fossa Eugeniana) met dat 
van Nuijs naar Venlo. Ook hij ontdekte dat het mogelijk was vanuit de omgeving 
van Nuijs (een deel van) de Rijn – ook bij laagwater en zonder sluizen – met een 
licht verval af te takken naar de Niers bij Gelder. Van daaraf zou een kanaal met 
sluizen het Spaanse tracé naar Venlo kunnen volgen. De smalle nieuwe Rijntak 
moest beginnen bij de uitmonding van de Erft (bij Grimlinghausen, net boven-
strooms van Nuijs) en diende aan de linkerzijde van het winterbed op gelijkblij-
vend niveau in noordwestelijke richting te lopen. Een hoogwatervrije dam zou hem 
zover als nodig van de Rijn moeten scheiden. Nog steeds ongeveer langs de hoogte-
lijn kon deze smalle rivier via Meerbusch, Strümp en Linn tussen Krefeld en Ordin-
gen (Ürdingen) het Rijndal verlaten en haar weg vervolgen in het dal van de Gel-
derse Fleuth (Flöth), zijstroompje van de Niers. Bij Gelder zou zij dan aansluiten op 
de hoofdstroom van de Niers, die bij Gennep in de Maas uitkomt. Zoals De' Medici, 
bekeek Hageau ook de mogelijkheid van een kanaal vanuit Nuijs rechtstreeks naar 
Venlo, langs Viersen, Greefrade (Grefrath) en Herungen (Herongen). Hierbij waren 
twee sluizen aan de Rijnzijde nodig en zeven aan de Maaszijde. De voeding kon 
gebeuren uit de Bovenerft en de Niers. Dit laatste kanaal had de voorkeur van de 
Fransen, net als twee eeuwen eerder van de Spanjaarden. Het had enkele sluizen 
meer dan de variant met de Rijnomlegging, maar had rustig stilstaand water, was 
korter en vroeg veel minder grondverzet. 

5.11 Tegenstellingen in de Spaanse Nederlanden in de tweede 
helft van de 17e eeuw 

Na de vrede van Munster bleef het vervoer over de Maas door de talloze tollen, 
andere lasten en beperkende regels, en het gebrek aan internationale afstemming, 
erg duur. De regering in Brussel had niet veel belangstelling voor de Maashandel, 
grotendeels in handen van Dordrecht en Luik, anders dan als bron van belastingin-
komsten. Hollandse en Luikse kooplieden klaagden veelvuldig over de hoge hef-
fingen bij de regeringen en gerechtshoven in Noord en Zuid. De Spaans-Staatse 
Chambre mi-partie, aangewezen voor dit soort problemen, kon hierin weinig uit-
richten.216 Zuid-Nederlandse kooplieden bleven aandringen op de aanleg of verbe-
tering van handelswegen naar het achterland. In de tweede helft van de 17e eeuw 
werden er in het Zuiden opnieuw plannen gemaakt voor (verbetering van de) ka-
naalverbindingen vanuit Oostende naar Antwerpen, de andere Brabantse handels-

                                                                    
215 Hageau, Description du canal de jonction de la Meuse au Rhin, p. 5-6, 21-24. 
216 Roebroeck, "Hoe hebben vaart en handel op de Maas zich ontwikkeld vanaf de Middeleeuwen tot het 
einde van de achttiende eeuw?", p. 66-68. Lonchay/Cuvelier, Correspondance de la Cour d'Espagne, dl. 4, 
nr. 262, 1724, 1733. Kernkamp, De economische artikelen inzake Europa van het Munsterse vredesver-
drag, p. 17. 
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steden en zelfs naar de Samber, de Maas en de Rijn.217 In 1664/1665 kwam er door 
de aanleg van enkele smalle ondiepe grachten een (in principe en alleen voor de 
kleinste bootjes) doorgaande verbinding van Oostende via Brugge en Gent naar 
Antwerpen tot stand. Het betekende door de fysieke beperkingen, en de Brugse en 
Gentse stapel- en verbodemingsrechten, nog geen vrije vaart.218 De meeste kanaal-
plannen strandden al in een vroeg stadium, door gebrek aan geld en politieke 
steun, maar ook door onderlinge naijver van de steden in de Spaanse Nederlanden. 

Aan het eind van de 17e eeuw vertoonde de Europese economie een algemene 
structurele depressie. In de Zuidelijke Nederlanden werden in die periode verschil-
lende pogingen ondernomen om de handel en nijverheid uit het slop te helpen. Die 
initiatieven richtten zich enerzijds op beschermende tarieven, maatregelen en ver-
boden, deels in reactie op een soortgelijke politiek in de buurlanden Frankrijk, En-
geland en de Republiek. Daarnaast bepleitten enkele gedreven ondernemers han-
delsvaart vanuit Oostende naar West-Indië, verbeteringen in het eigen vaarwegen-
net en interne vrijhandel.219 Daardoor zou het Zuiden minder afhankelijk moeten 
worden van invoer uit Spanje, Frankrijk en de Republiek. Onuitgesproken maar van 
groot belang was daarbij ook de Brabantse wens een einde te maken aan de voor-
rechten en de machtspositie van Brugge en Gent. Het ging met name om een grote 
rechtstreekste en tolvrije kanaalverbinding, zonder stapel- en verbodemingsplich-
ten, tussen de eigen zeehaven Oostende en de Schelde, en verder naar de Brabantse 
handelssteden. Zelfs Luik en delen van Duitsland zouden zo op Oostende georiën-
teerd kunnen worden. Al eind 1685 had landvoogd Francisco de Agurto een plan 
van de Antwerpse koopman Pieter Cardon en Jan-Baptist van Ophoven voor verbe-
tering van het traject Brugge-Gent door een commissie laten onderzoeken.220 Het 
plan voorzag in de verbreding en verdieping van het bestaande kanaal en de aanleg 
van voldoende ruime doorgangen in Brugge en Gent, die aansluiting gaven op het 
kanaal Oostende-Brugge en op de Schelde. Zeeschepen tot 150 last (300 ton) zou-
den daardoor zonder verbodemen naar Antwerpen en andere Brabantse havens 
kunnen varen. De commissie bracht op 12 januari 1686 een positief advies uit, 
waarbij ze voorstelde de betrokken gemeentebesturen te benaderen en deze ver-
antwoordelijk te maken voor de benodigde investeringen.221 Het project moest 

                                                                    
217 Aitzema, Saken van staet en oorlogh, dl. 5, p. 305. Harsin, "Les projets de jonction", p. 147. 
218 In 1613 was begonnen aan het Zuidleiekanaal tussen Gent en Brugge. Het werd in 1624 in gebruik 
genomen, maar bood geen doorgang in de beide steden. Nowé, "Het streven van Gent naar de Zee (XIIIe-
XIXe eeuw)", p. 35-39. Zie ook par. 4.6. 
219 De Schryver, Jan van Brouchoven graaf van Bergeyck, 1644-1725: Een halve eeuw staatkunde in de 
Spaanse Nederlanden en in Europa, p. 139-147. Het staatsmonopolie voor de organisatie van en de 
controle op de handel met de Indiën lag bij de 'Casa de contratación' in Sevilla, die weliswaar veel bui-
tenlandse reders (ook Staatse en Vlaamse) inschakelde, maar het centrale verdeelpunt in Spanje hield.  
220 Ook daarvoor al, ten minste vanaf 1672, werd er gestudeerd op plannen voor verbetering van de 
vaarwegen tussen Brabant en de kust. Cardon gaf in 1685 een boekje uit met zijn economische ideeën: 
De oorspronck vande ruïne en aermoede der Spaensche Nederlanden, alsmede de aenwijsinghen der hulp-
middelen om de selve Landen wederom te herstellen. De Schryver, Jan van Brouchoven graaf van Ber-
geyck, p. 140-141. 
221 Garcia y Leon, Translat de la consulte dressée en espagnol, par la Joincte ordonnée par S.E. Don Fran-
cisco de Agurto. Despretz, "Het protectionisme in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de tweede helft 



PLANNEN VOOR SCHELDE-MAAS-RIJNVERBINDINGEN, 16E-18E EEUW 

461 

gepaard gaan met handelspolitieke maatregelen gericht op bescherming van de 
eigen nijverheid, vermindering van de invoer en bevordering van de uitvoer. Door 
de oorlog met Frankrijk, geldgebrek en verzet van zowel Spaanse als plaatselijke 
belangengroepen kregen de plannen voorlopig geen gevolg. 

De Vrede van Rijswijk van 1697 bracht nieuwe hoop op verbetering van de eco-
nomische toestand. In juni 1698 gaven landvoogd Maximiliaan II Emanuel van 
Beieren en diens rechterhand thesaurier-generaal Jan van Brouchoven, graaf van 
Bergeyck (zoon van Jan-Baptist, zie paragraaf 6.5), een octrooi uit voor een eigen 
koninklijke Oost-Indische handelscompagnie. Het gebeurde op aandringen van 
verschillende ijveraars en Zuid-Nederlandse instanties, maar zonder kennis of 
goedvinden van koning Karel II en de Spaanse autoriteiten. Het initiatief viel slecht 
in Spanje en in de omringende landen, die concurrentie vreesden. De Republiek 
verbood zijn ingezetenen elke medewerking en ook Engeland nam tegenmaatrege-
len. Belangrijker was dat de koning en de Spaanse regering de landvoogd meteen 
ter verantwoording riepen en de opzet torpedeerden. In de literatuur werd ver-
band gelegd met gelijktijdige geheime onderhandelingen van Maximiliaan met de 
Staten-Generaal (zie paragraaf 6.8). Beslissend was echter het Spaanse veto waar-
naar de landvoogd zich alleen maar kon voegen en waartegen niemand in de Zui-
delijke Nederlanden het waagde te protesteren.222 De belangengroepen verlegden 
daarop hun aandacht naar binnenlandse projecten. Begin 1699 riep landvoogd 
Maximiliaan, gehoorgevend aan de roep om maatregelen, een economische confe-
rentie van deskundigen van de regering en vertegenwoordigers van de belangrijk-
ste steden bijeen. Van die bijeenkomsten zijn verschillende gedetailleerde versla-
gen en stukken bewaard gebleven. Ze geven een verhelderend beeld van de uiteen-
lopende belangen en van de ingewikkelde onderlinge verhouding van de steden en 
provincies in het Zuiden. Voorzitter van de conferentie en de begeleidende rege-
ringscommissie werd de graaf van Bergeyck. De vergadering behandelde zowel de 
handelspolitiek als de infrastructuur. Alle steden wensten een uitvoerverbod voor 
grondstoffen en een invoerverbod voor eindproducten van hun eigen bedreigde 
industrietakken. Elke plaats keek daarbij naar haar specifieke belang, dat vaak 
strijdig was met het belang van andere plaatsen. We volgen hier in het bijzonder 
het overleg over de vaarwegen. 

De stad Brussel verlangde vrije doorvaart voor zijn schippers naar de kust bij 
Oostende en een kanaal van Brussel naar de Maas bij Namen. Ook Mechelen en de 
meeste delegaties uit landprovincies eisten een verbinding met zee door Vlaams 
gebied. Gent en de andere Vlaamse steden keerden zich tegen een nieuwe kanaal-
verbinding, die ze onnodig vonden. Oudenaarde vroeg dat Franse koopvaarders 

                                                                                                                                                                      
der 17e eeuw", p. 299-300. Huisman, La Belgique commerciale sous l'empereur Charles VI: La Compagnie 
d'Ostende, p. 26-27. 
222 De Schryver, Jan van Brouchoven graaf van Bergeyck, p. 155-166. De twijfel die deze auteur liet be-
staan over de uiteindelijke oorzaak van het mislukken van het project is, gezien de uitgebreide gege-
vens die hijzelf vermeldde, onnodig. 
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verplicht zouden worden te verbodemen aan de grens op de Boven-Schelde.223 Een 
eerste advies uit de conferentie, om de bestaande ontwerpen voor een nieuw ka-
naal door Vlaanderen technisch, financieel en economisch te laten onderzoeken, 
werd via de regeringscommissie en de Raad van State door de landvoogd overge-
nomen. Op 27 maart 1699 gaf deze de opdracht aan de militaire ingenieur Boulan-
ger, die daarop samen met enkele deskundigen van Brabantse steden zijn onder-
zoek verrichtte. In de volgende zitting van de conferentie in mei vroeg Van 
Bergeyck de steden hun voorkeur uit te spreken voor één van de mogelijkheden 
voor de verbinding Brugge-Gent: uitbouw van het Zuidleiekanaal of van het wat 
noordelijker gelegen oudere Lievekanaal.224 Het bleek dat Oostende, Antwerpen, 
Mechelen, Leuven, Brussel en Namen kozen voor het Lieve-project, en dat ze ver-
der onderzoek wensten. Brugge, Gent en Dendermonde wilden alleen verslag aan 
hun stadsbestuur uitbrengen. De keuze uit varianten voor het doortrekken van het 
kanaal van Gent naar de Beneden-Schelde leverde een soortgelijk beeld op. Oost-
ende, Antwerpen, Mechelen en Brussel vroegen nader onderzoek en de andere 
delegaties wilden slechts hun college raadplegen.225 De zitting in juni werd groten-
deels geboycot door de Vlaamse steden, die vonden dat de kanalenkwestie een 
degelijk onderzoek van alle aspecten vergde. Gent liet ten slotte weten dat het de 
bestaande waterwegen ruim voldoende vond en dat hun onderhoud al duur ge-
noeg was. Er zou ook nooit gebleken zijn dat vroegere verbeteringen een groei van 
de overzeese handel hadden meegebracht. Over de financiering werd men het 
evenmin eens. Sommige steden vonden dat de kosten naar draagkracht over alle 
provincies verdeeld moesten worden. Andere meenden dat de provincies erover 
dienden te beslissen, of dat de toekomstige scheepvaart belast moest worden. Ver-
schillende steden, zoals Oostende en Namen, lieten alvast weten dat ze niets kon-
den bijdragen omdat ze financieel aan de grond zaten. De regeringscommissie 
besloot dat men zonder een uitgebreider onderzoek niet verder kwam. De Raad 
van State kwam eind augustus in zijn advies aan de landvoogd tot de slotsom dat 
het zeekanaal in de politieke en economische toestand van dat moment onuitvoer-
baar was. 

Boulanger stelde daarna nog een vereenvoudigd goedkoper plan voor. Daarbij 
moesten wel de schipperscorpora van alle steden in één nationaal gilde verenigd 
en de scheepvaarttollen in Vlaanderen afgeschaft worden. Ook dit vond in decem-
ber 1699 in een laatste zitting met een beperkt aantal uitgenodigde steden onvol-
doende steun. Alleen Brussel, initiatiefnemer in de kanalenkwestie, en Leuven, 
konden zich erin vinden. Brugge en Gent vreesden dat ze bij aanleg van omlei-

                                                                    
223 D'Hoker, "De economische conferenties te Brussel in 1699", p. 167-181. De Schryver, Jan van Brou-
choven graaf van Bergeyck, p. 166-176. Despretz, "Het protectionisme in de Zuidelijke Nederlanden 
gedurende de tweede helft der 17e eeuw", p. 309-310 (voetnoot 77 over de bewaard gebleven versla-
gen). 
224 Over het Zuidleiekanaal (kanaal Gent-Brugge) en het Lievekanaal (de Lieve): Nowé, "Het streven van 
Gent naar de Zee (XIIIe-XIXe eeuw)", p. 21-23, 35-39. 
225 D'Hoker, "De economische conferenties te Brussel in 1699", p. 181-189. De Schryver, Jan van Brou-
choven graaf van Bergeyck, p. 180, 190-192. Despretz, "Het protectionisme in de Zuidelijke Nederlanden 
gedurende de tweede helft der 17e eeuw", p. 312-313. 
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dingskanalen voorbijgevaren zouden worden. Dat de zeehandel zou kunnen toe-
nemen, konden ze moeilijk geloven. Zonder verbodemen, stapelen en tolbetaling 
zouden de handel, de werkgelegenheid en de inkomsten van hun stad alleen maar 
afnemen. Samenvoegen van de stedelijke schipperscorpora zou in strijd zijn met de 
eeuwenoude privileges. Antwerpen reageerde koel op het voorstel, omdat het 
meende te ver buiten de beoogde nieuwe hoofdvaarweg van Oostende naar de 
Rupel te liggen. Het gaf – ondanks de bekende kosten en beperkingen – de voor-
keur aan de Schelde en de handel met of via de Republiek, als er geen duidelijk 
beter alternatief was. Maximiliaan van Beieren liet het plan voor een zeekanaal 
varen.226 Van de ondoordachte verboden en dwangtarieven voor de buitenlandse 
handel kwam weinig terecht. Na vergeldingsmaatregelen van alle buurlanden, 
Engeland, Frankrijk, Luik, andere landen van het Rijk en de Republiek – en klach-
ten van de buitenprovincies Gelre, Limburg en Luxemburg – werden ze groten-
deels weer ongedaan gemaakt. Een oproer van ontevredenen, dat eind 1699 in 
Brussel uitbrak, werd hardhandig onderdrukt. Ook Pieter Cardon werd daarbij 
opgepakt. 

In de Belgische literatuur duikt her en der het verhaal op dat men in mei 1699 
klaar stond om te beginnen met het kanaal van Brussel naar Namen, langs verschil-
lende mijn- en industriesteden. De aanleg van dat kanaal en van het zeekanaal 
zouden echter verhinderd zijn door druk en omkoping van Staatse zijde. Dit is 
aantoonbaar onjuist.227 De Staten-Generaal waren niet ingenomen met de kanaal-
plannen, die tegen de 'geest' van het verdrag van Munster zouden zijn, maar een 
betekenisvolle tussenkomst van hun kant was niet nodig. Er bestond geen uitge-
werkt plan voor het lange en technisch moeilijke kanaal van Brussel naar Namen. 
Er was ook bij geen enkele instantie of investeerder geld beschikbaar. Het kanaal 
naar de Maas had daarbij geen zin wanneer het niet aansloot op een goede water-
weg van Brussel naar de Schelde en de zee. Over die verbinding bestond, zoals uit 
de verslagen en andere archiefstukken blijkt, geen begin van overeenstemming. 
Bovendien zullen de geheime onderhandelingen die de keurvorst in 1698 en 1699 
met de Staten voerde, en de aanvallen op zijn persoon van tegenstanders in de 
Zuidelijke Nederlanden en Spanje, hem in economische zaken voorzichtig hebben 
gemaakt.228 

                                                                    
226 D'Hoker, "De economische conferenties te Brussel in 1699", p. 189-197. De Schryver, Jan van Brou-
choven graaf van Bergeyck, p. 194-195. 
227 Dit kleurrijke verhaal, over o.a. een zilveren schop met inscriptie en een Staats jacht met kostbaar-
heden en veel geld, komt bijv. voor in het proefschrift van Van Kalken, La fin du régime espagnol aux 
Pays-Bas: Étude d'histoire politique, économique et sociale, p. 118-120, en in het bekroonde werk van 
Henne & archivaris Wauters, Histoire de la ville de Bruxelles, dl. 2, p. 152-154. Ook het vermelde bij 
Neny, Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas autrichiens, 3e dr., dl. 1, p. 142, dat de regering 
in 1699 besloot een eigen zeekanaal t.b.v. Antwerpen aan te leggen, is onjuist. De Schryver, Jan van 
Brouchoven graaf van Bergeyck, p. 191-192, 195-196. 
228 De Schryver, Max II. Emanuel von Bayern und das spanische Erbe, p. 100-106. De bewering van Van 
Houtte, Economische geschiedenis van de Lage Landen 800-1800, p. 248-249, dat het kanaal naar de 
Maas of de Samber in 1699 niet werd uitgevoerd omdat de Republiek bij Maximiliaan bezwaar maakte, 
was een clichématige versimpeling. 
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5.12 Een achterland voor Oostende, een uitweg voor Pruisen 

Bij het begin van de Spaanse opvolgingsoorlog (1702-1713, zie paragraaf 6.8) kon 
koning Frederik I van Pruisen (1657-1713) een groot deel van het Overkwartier 
bezetten.229 In 1705 liet hij door zijn gouverneur in Gelder, generaal-majoor Mag-
nus Frederik van Horn, onderzoeken of het mogelijk en lonend was de Fossa Euge-
niana te voltooien.230 Dat gebeurde in het geheim, om geen militaire reactie van de 
Republiek uit te lokken. De positie van Pruisen was nog te onzeker om serieus aan 
grote werken te denken. Bij de Vrede van Utrecht in 1713 kwamen de Spaanse 
Nederlanden aan de aartshertog van Oostenrijk, tevens keizer van het Duitse Rijk. 
Hij liet daarbij delen van het Overkwartier aan Pruisen, de Republiek en Gulik. Al 
deze landen beheersten, net als het prinsbisdom Luik, Frankrijk en enkele kleinere 
heren, stukken van de Maas. Elk maximaliseerde zijn inkomsten uit tollen en ande-
re rechten, waardoor de handel terugliep en de tolopbrengsten verminderden. Het 
gaf aanleiding tot veel juridische, soms zelfs gewapende strijd.231 Op zoek naar een 
alternatief voor de dure Maasvaart, stelden een aantal Zuid-Nederlandse en Luikse 
ondernemers in 1714 een plan voor om het achterland aan de Maas beter te ver-
binden met de Schelde en de zee.232 Vanuit Oostende via de bestaande kanalen 
langs Brugge en Gent, of vanuit Antwerpen en Mechelen, kon men over de Rupel, 
de Dijle en de Demer de Gete bereiken. Door deze vaarweg te verbeteren of te ka-
naliseren, zou Zoutleeuw aan de Kleine Gete, aan de grens van het Luikerland, een 
vooruitgeschoven handelscentrum kunnen worden.233 Vandaaraf wilde men over 
landwegen of door een nieuw te graven kanaal Luik en de Maas bereiken. Het 
duurde nog tot 1717 eer de groep een octrooi kon aanvragen. Ze stuitte op felle 
tegenstand van de Staten van Brabant, Limburg, Namen en van veel steden die niet 
wilden dat de handelsstromen zich zouden verleggen. Ook de Republiek ageerde 
tegen dit plan, dat verder afbreuk zou doen aan haar Maashandel.234 De regering in 
Brussel was gevoelig voor de protesten en deed voorlopig niets. Ze vreesde vooral 
vermindering van haar tolinkomsten in Roermond, Elvenschans (Navagne) en 
Cheratte.235 

Rond 1720 kreeg het project de wind in de zeilen, toen Zuid-Nederlandse kooplie-
den opnieuw het plan opnamen om vanuit Oostende handel te drijven met India en 
Oost-Azië. Om maximaal van de verre handel te kunnen profiteren, was een goede 
eigen achterlandverbinding naar Maas en Rijn nodig. In 1721 stond keizer Karel VI 

                                                                    
229 Nettesheim, Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern, p. 234-241. 
230 Pistor, "Wegen der so genannten Fossa Eugeniana", p. 77-78 en voetnoten 4-6. 
231 Neny, Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas autrichiens, 3e dr., dl. 2, p. 45-48, 55-57. 
Vercauteren, De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch – Best als deel van de verbinding met Luik 
(1740-1745), p. 38-40. 
232 Lyna, "Bijdrage tot de studie over het handelsverkeer in het Graafschap Loon, XVIIIe eeuw", p. 146-
149. Breugelmans, Het beheer van de Demer tijdens de 17e en 18e eeuw, p. 23-24. 
233 Het in Zuidoost-Brabant gelegen Zoutleeuw lag op de weg naar Luik, terwijl Tienen meer op Namen 
gericht was.  
234 Antal, Weensche gezantschapsberichten van 1670 tot 1720, dl. 2, p. 756. 
235 Huisman, La Belgique commerciale sous l'empereur Charles VI: La Compagnie d'Ostende, p. 296-301. 
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(1685-1740), landsheer van de Oostenrijkse Nederlanden, een octrooi voor de ver-
binding met Zoutleeuw toe. Door tegenstand van mededingers in binnen- en buiten-
land kwam die voorlopig niet tot uitvoering. Groot-Brittannië en de Republiek had-
den grote bezwaren tegen het Indische project, maar de keizer gaf in 1722 zijn toe-
stemming. De Generale Keizerlijke en Koninklijke Indische Compagnie ('Oostendse 
Compagnie') werd mede oorzaak van een breuk met de Zeemogendheden.236 Wei-
nig bekend is dat de Oostendse Compagnie rond 1723 geheime besprekingen voer-
de met magistraten van het Pruisisch Overkwartier. Daar onderzocht een ambtelij-
ke commissie nog weer eens de mogelijkheid van voltooiing van de Fossa Eugeni-
ana. Voor Pruisen was een verbinding naar zee over eigen en Oostenrijks gebied 
een aantrekkelijke gedachte. Het hield er rekening mee dat de Republiek niet in zou 
stemmen. Deze kon zich nog steeds beroepen op artikel 58 (verbod op 'strategische' 
kanalen, zie paragraaf 6.2) van het meermaals door meerdere landen bevestigde 
verdrag van Munster. Koning Frederik Willem I (1688-1740) was voorzichtig en 
eiste strikte geheimhouding voor de onderhandelingen die landrentmeester Geurt 
van Afferden voerde met afgevaardigden uit de Oostenrijkse Nederlanden. In juli 
1724 kwam het tot een ontwerpverdrag, waarmee de Oostendse Compagnie, 
Vlaanderen en Brabant leken te kunnen instemmen.237 

Pruisen bleef terughoudend, zolang niet duidelijk was welke alliantie de meeste 
voordelen zou bieden. Oostenrijk en Spanje verbonden zich in 1725, waarbij de 
Oostendse Compagnie handelsvoordelen kreeg in de Indiën. De Republiek koos in 
1726 de zijde van Engeland en Frankrijk tegen Spanje en Oostenrijk. Hun alliantie 
weerde het concurrerende Zuid-Nederlandse handelsgenootschap. Spanje en Oos-
tenrijk moesten inbinden. Een preliminair akkoord in 1727 van Karel VI met Enge-
land, Frankrijk en de Republiek, waarmee de activiteiten van de Compagnie wer-
den opgeschort,verraste de Zuid-Nederlanders. Ze kregen daarna voor de vorm 
nog enige inspraak, maar konden weinig meer veranderen.238 Door het Brits-
Oostenrijkse verdrag van Wenen van 16 maart 1731 werd, in ruil voor erkenning 
van de vrouwelijke opvolging in Oostenrijk ('Pragmatieke Sanctie') en de toezeg-
                                                                    
236 Nimwegen, De Republiek der Verenigde Nederlanden als grote mogendheid, p. 44-47. De plannen voor 
de Oostendse Compagnie gaven aanleiding tot uitgebreide juridische discussies. De Republiek beriep 
zich erop dat Spanje (en daarmee zijn rechtsopvolger in de Zuidelijke Nederlanden) met het verdrag 
van Munster (art. 5 en 6) had toegezegd zijn vaart op Oost-Indië niet te zullen uitbreiden met nieuwe 
plaatsen; de Republiek zou er wegblijven uit de (beperkte) Spaanse bezittingen. Zie bijv. [Westerveen], 
Vertoog van het regt, dat de Vereenigde Nederlandsche Oost-Indische Maatschappye heeft op de vaart en 
koophandel naar Oost-Indiën … en [MacNeny], Wederlegginge van de argumenten opgestelt van wegen de 
Heeren Bewinthebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien der Vereenighde Provintien…. Daar-
naast: Huisman, La Belgique commerciale sous l'empereur Charles VI: La Compagnie d'Ostende. 
237 Pistor, "… wegen der so genannten Fossa Eugeniana", p. 78, op basis van stukken van het HSAD. Een 
voltooide Fossa Eugeniana zou de Staatse gebieden bij Venlo, Montfort, Stevensweert en Maastricht 
kunnen afsnijden van het Noorden. De Republiek versterkte in 1715 ook zijn garnizoen in Venlo (Pistor, 
voetnoot 14). 
238 'L'Empereur avait tenu le gouvernement de Bruxelles à l'écart des négociations; il en avait laissé 
ignorer les détails à sa soeur, l'archiduchesse-gouvernante, dans la crainte qu'une indiscrétion semât la 
panique dans le haut commerce.' [De keizer had de regering in Brussel buiten de onderhandelingen 
(van 1727) gelaten; hij had zijn zuster, de aartshertogin-landvoogdes, onkundig gelaten van de bijzon-
derheden, uit vrees dat het uitlekken ervan paniek zou zaaien onder de grote kooplieden.] Huisman, La 
Belgique commerciale sous l'empereur Charles VI: La Compagnie d'Ostende, p. 422-454. 
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ging van economische compensaties, de Oostendse Compagnie definitief opgehe-
ven. De Republiek trad op 20 februari 1732 toe tot dit verdrag, dat tevens bepaalde 
dat de Staten-Generaal en Engeland binnen twee jaar nieuwe handelstarieven met 
de Oostenrijkse Nederlanden moesten overeenkomen.239 De problemen van de 
Maasvaart raakten verknoopt met de tarievenpolitiek; ook tussen Luik en Brussel 
bestonden daarover tegenstellingen. Kooplieden maakten voor het vervoer – zelfs 
van massagoederen – steeds minder gebruik van de Maas en weken uit naar land-
wegen. De regeringen in Brussel en Wenen werkten niet mee aan oplossingen voor 
de Schelde- en Maashandel zolang de Republiek vasthield aan haar economische 
voorrechten in het Zuiden. Ze zochten veeleer naar mogelijkheden zich onafhanke-
lijk te maken door eigen havens en achterlandverbindingen. Conferenties over 
tarieven en vervoerspolitiek, van 1737 tot 1740 in Antwerpen, en na 1752, lever-
den weinig of niets op.240 

In 1740 kwam het tot een diepe breuk tussen Pruisen en Oostenrijk, toen koning 
Frederik II ('de Grote', 1712-1786) de rijke provincie Silezië van aartshertogin-
keizerin Maria-Theresia (1717-1780) bezette. Er volgde een jarenlange strijd, met 
in de nasleep een wereldwijde Zevenjarige Oorlog van 1756 tot 1763. Ondanks het 
ongunstige tijdsgewricht werkte Charles-Léopold Andreu, baron van Bilistein (Carl 
von Bilistein, geboren in 1724)241, vanaf 1759 aan een plan voor verbetering van 
de economie en de verkeersverbindingen van West-Pruisen.242 Kern van het pro-
ject was een kanaal, geheel over Pruisisch gebied, van De Hamert ten noorden van 
Arcen aan de Maas, via Gelder naar de Rijn bij Burik (Büderich, tegenover Wezel en 
de Lippe).243 Alleen in de buurt van Gelder zou het tracé samenvallen met dat van 
de onvoltooide Fossa Eugeniana. Venlo kwam als beginpunt niet meer in aanmer-
king omdat het in 1715 aan de Staten was toegevallen; ook het Keulse Rijnberk viel 
af. De handel en industrie rond het nieuwe kanaal, en die van Maas en Rijn, zouden 
niet op de havens van Oostende, Antwerpen, Rotterdam of Amsterdam gericht 
worden, maar op die van Emden in het Pruisische Oost-Friesland. Daarvoor moest 
een nieuwe vaarweg worden aangelegd vanuit de Rijn bij Wezel via de Lippe en de 
Stever naar de Eems, en zo noordwaarts naar Emden. Pas na de oorlog in 1764 had 
de koning er aandacht voor en liet hij het plan technisch en economisch onder-
                                                                    
239 Nimwegen, De Republiek der Verenigde Nederlanden als grote mogendheid, p. 48-63. 
240 Roebroeck, "Hoe hebben vaart en handel op de Maas zich ontwikkeld vanaf de Middeleeuwen tot het 
einde van de achttiende eeuw?", p. 70. 
241 Biographie Universelle (Michaud) ancienne et moderne, dl. 4 (Parijs, 1854), p. 323. Bilistein, van 
Hollandse afkomst, geboren in Lotharingen, handelsraad in Rusland, schreef verschillende boeken over 
economische ontwikkeling, kanalisering van bovenrivieren en kanaalverbindingen tussen rivieren. Hij 
wilde in het bijzonder van Lotharingen een handels- en verkeersknooppunt maken. Dat was het in de 
Romeinse tijd al geweest (zie hiervóór par. 1.9). Hij pleitte voor een Europees netwerk van vaarwegen, 
waarvan de Rijn-Maasverbinding bij Gelder slechts een onderdeel uitmaakte. Zijn werk was niet steeds 
even nauwkeurig en doordacht, eerder utopisch. 
242 Pistor, "… wegen der so genannten Fossa Eugeniana", p. 76-85, op basis van stukken van o.a. het 
HSAD. Zeyss, Die Entstehung der Handelskammern und die Industrie am Niederrhein während der franzö-
sischen Herrschaft, p. 164-173. Nettesheim, Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern, p. 292. 
243 Kaart in Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlijn, Allgemeine Kartensammlung, 
Signatur XI.HA, A 50742. Negatieven (moeilijk leesbaar) in Kreisarchiv Kleve in Geldern, Signatur KA 
Kle N12, 4, 5 (Bilistein Projekt). 
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zoeken. De uitkomsten waren niet gunstig voor Bilistein. De kosten waren hoog en 
de tolinkomsten van het kanaal zouden wegvallen tegen verminderde opbrengsten 
aan de Rijn. Van de economische mogelijkheden van de Maas, waarop geen 
scheepvaart van belang meer was, hadden de raadgevers van de koning geen hoge 
dunk. De Oostenrijkse regering in Brussel, die bij geruchte van het plan had ge-
hoord, had laten blijken dat ze er niet aan dacht haar medewerking te geven aan 
het projekt waarvan ze meer concurrentie dan voordeel verwachtte.244 Bilistein 
erkende in een reactie dat de Zuid-Nederlandse regering de Maashandel vernietig-
de door hoge heffingen en toenemende belemmeringen. Ze zou de handel naar 
haar eigen provincies willen trekken door de bouw van eigen wegen en kanalen. 
Hij raadde de koning aan dezelfde maatregelen te nemen in zijn West-Pruisische 
gebieden, om zo zijn onderhandelingspositie te verbeteren.245 De verbinding van 
Maas en Rijn via de Lippe met de Eems paste in het streven van Frederik II om van 
Emden een eigen bloeiende Noordzeehaven te maken. De Pruisische regering no-
digde Bilistein uit een goedkoper plan voor te stellen, en aan te geven hoe meer 
scheepslading en handel op de Maas en het kanaal konden worden gebracht. De 
baron ging hier niet op in en werkte zijn plan voor het Gross-Friedrichskanal in zijn 
eigen stijl nog verder uit, met nieuwe steden (Friedrichsburg en Friedrichsstadt) 
aan de monding bij Maas en Rijn. Hij wilde het werk door uitgifte van aandelen zelf 
bekostigen en vroeg een uitgebreid octrooi, met heerlijke rechten in de kanaalzo-
ne.246 Enige uitvoering van zijn ideeën mocht hij niet meer beleven. 

Keizerin Maria-Theresia voerde een krachtiger en zelfbewuster economisch beleid 
in de Oostenrijkse Nederlanden dan haar voorgangers. Haar gevolmachtigd minis-
ter in Brussel Anton Otto markies Botta-Adorno liet de haven van Oostende verbe-
teren en de achterlandverbindingen verruimen. In 1751 dreef hij door dat – on-

                                                                    
244 'Das Brusselsche Gouvernement durch aussergwöhnlichen Beswerde von den Maasschiffern besten-
dig und zeit dem entstandene Bruit von dem projectirten Canal noch mehr gezeiget hat, das es zu Ver-
besserung des Commercie von dieser Seite die Hand zu bieten nicht intentioniret seij.' [De regering in 
Brussel heeft door de ernstige klachten van de Maasschippers voortdurend, en sinds het ontstane 
gerucht over het geplande kanaal nog meer, getoond, dat ze niet van plan is van haar kant steun te 
verlenen aan de verbetering van de handel.] Rapport van raadsheer Rappard te Kleef, 26 nov. 1764. SA 
Geldern, Abt. A, Urkunden, nr. 383, fol. 13v. Pistor, "… wegen der so genannten Fossa Eugeniana", p. 79. 
245 'Le gouvernement de Bruxelles veut détruire le commerce de la Meuse, mais c'est pour l'attirer dans 
l'intérieur de ses provinces, pourquoi il a commencé par y faire avec des grandes dépenses d'un côté 
liens et chaussées, de l'autre des canaux et écluses et des digues, afin d'établir une communication non 
interrompue. En même tems il protège et favorise les manifactures, le commerce et la navigation.' [De 
regering in Brussel wil de Maashandel vernietigen, met het doel deze naar de eigen provincies te trek-
ken. Daarvoor is ze begonnen tegen hoge kosten wegen, kanalen, sluizen en dijken aan te leggen, om 
een doorgaande verbinding tot stand te brengen. Tegelijk beschermt en bevoordeelt ze de (eigen) 
nijverheid, handel en scheepvaart.] Nota Bilistein, 26 nov. 1764. SA Geldern, Abt. A, Urkunden, nr. 383, 
fol. 19-20. 
246 Bilistein vroeg de hele kanaalzone in eigendom, met o.a. het molen-, tol-, post-, jacht- en visserijrecht, 
alsmede de hoge en lagere rechtsmacht over het kanaal en de inwoners van de nieuwe steden en de 
kanaalzone; daarnaast wilde hij vrijheid van alle soorten belastingen voor minstens zestig jaar. In 1770 
werd ongeveer volgens zijn tracé een afwateringskanaal van de Niers bij Gelder naar De Hamert aan de 
Maas aangelegd, en op het eind van de 19e eeuw zelfs het Dortmund-Eemskanaal. Pistor, "… wegen der 
so genannten Fossa Eugeniana", p. 79-83. Nettesheim, Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern, p. 
292-293. 
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danks tegenstand van Brugge en Gent – coupures in die steden werden gegraven, 
wat doorgaand verkeer van Oostende naar de Schelde mogelijk maakte. Aanslui-
tend kwam via de Rupel en door de 'Nieuwe Leuvense vaart' een verlenging tot in 
Leuven tot stand.247 Vandaaruit werden straatwegen (verharde wegen, steenwe-
gen) naar Luik, Namen en andere steden in het oosten en zuiden aangelegd. Leu-
ven werd daardoor de belangrijkste overslagplaats op de doorgangsroutes in Bra-
bant. Mechelen ondernam nog pogingen een groter deel van de handel met het 
Maas- en Rijngebied aan zich te trekken. In 1777 maakte het een plan de Demer te 
kanaliseren tot in het kleine Zonhoven in het noordelijke (Loonse) deel van het 
Luikerland. Vandaaraf zou over land Stokkem (bij Dilsen) aan de Maas en de weg 
naar Keulen bereikt kunnen worden. Voor Luik en de meeste andere steden van 
het prinsbisdom lag zo'n verbinding te ver weg, waardoor het idee geen vervolg 
kreeg.248 Rond 1780 werkte Mechelen samen met Hasselt aan een alternatief plan, 
voor kanalisatie van de hoofdstroom van de Demer tot in die stad.249 Er werd zelfs 
aan gedacht het kanaal door te trekken tot in Munsterbilzen en vandaar naar de 
Maas bij Maastricht.250 Deze samenwerking wekte de naijver van de Tongerenaren, 
die Mechelen voorstelden het kanaal naar hun stad aan de Jeker te voeren. Meche-
len ging daar niet op in.251 De Luikse regering streefde ernaar de verkeersstromen 
vanuit Vlaanderen en Brabant langs de stad Luik te leiden en vandaar via haar 
eigen (tol)wegen naar Duitsland. Geen van de voorgestelde projecten, bestreden 
door de concurrenten in de Oostenrijkse Nederlanden en in het prinsbisdom Luik, 
kreeg uiteindelijk de medewerking van beide regeringen. 

5.13 Luik zoekt nieuwe wegen naar de Republiek 

Het Luikerland werd door de duurte van de Maasvaart steeds afhankelijker van het 
transitoverkeer door de Oostenrijkse Nederlanden. Aanvankelijk paste het prins-
bisdom Luik zich aan, vooral door in te zetten op verbetering van zijn landweg 
naar de grensplaats Sint Truiden, niet ver van het Brabantse Zoutleeuw. Het Gete-
project zou vervolgens voor aansluiting zorgen op waterwegen naar Leuven, de 
Schelde en het opkomende Oostende.252 Die opzet werd doorkruist door een doua-
ne- en tarievenstrijd, die steeds scherpere vormen aannam. Beide landen hadden 
voor een belangrijk deel dezelfde mijnbouw en industrie en dreven een soortgelij-

                                                                    
247 Serruys, "The port and city of Ostend and the process of state consolidation in the Southern Nether-
lands in the seventeenth and eighteenth centuries: A geopolitical approach", p. 334-346. Nowé, "Het 
streven van Gent naar de Zee (XIIIe-XIXe eeuw)", p. 38-39. Van Houtte, Economische geschiedenis van de 
Lage Landen 800-1800, p. 248. Zie ook par. 4.6 en 5.11. 
248 Breugelmans, Het beheer van de Demer tijdens de 17e en 18e eeuw, p. 28. Vercauteren, De aanleg van 
de straatweg Best–Lommel als deel van de verbinding 's-Hertogenbosch–Luik (1745-1818), p. 45-46. 
249 Brief Mechelen aan Hasselt, 4 okt. 1779, RAH, Archief stad Hasselt, inv. 1082. Breugelmans, Het 
beheer van de Demer tijdens de 17e en 18e eeuw, p. 28-29. 
250 Lyna, "Bijdrage tot de studie over het handelsverkeer in het graafschap Loon, XVIIIe eeuw", p. 152-
157. 
251 Frère, "Verkeersverbindingen in de 18e eeuw", p. 242. 
252 Vercauteren, De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch–Best, p. 47-48. 



PLANNEN VOOR SCHELDE-MAAS-RIJNVERBINDINGEN, 16E-18E EEUW 

469 

ke handel met de Republiek en het Duitse en Franse achterland. In de geest van die 
tijd voerden ze beschermende heffingen in en belemmerden ze de doorvoer van 
elkaars producten. Ook betwistten ze elkaar grensplaatsen en vestigden ze er 
nieuwe douanekantoren. Vanaf 1737 was er sprake van een douaneoorlog, met 
opvolgende vergeldingsmaatregelen.253 Die trof vooral het vrijwel afgesloten Lui-
kerland en het naastgelegen Oostenrijkse Overkwartier, Limburg en Luxemburg. 
Ook de omringende landen, waaronder de Republiek, ondervonden er nadeel van. 
De regering van Luik zette een diplomatiek offensief in, allereerst met het doel de 
Maashandel zoveel mogelijk te herstellen door afschaffing of vermindering van de 
tollen. De Luikse ambassadeur in Parijs, Maximiliaan-Hendrik-Jan-Hyacint graaf 
van Horion, zocht daarvoor in 1738 steun bij Frankrijk en de Republiek. Frankrijk 
had zeker belang bij de Maasvaart, maar zette op dat moment al volop in op de 
aanleg van straatwegen. De Republiek toonde belangstelling, maar zag geen midde-
len om het doel te bereiken.254 

Omdat de Luikse kooplieden noch over de Maas noch door de Oostenrijkse Neder-
landen meer profijtelijke handel konden drijven, maakte het prinsbisdom in 1739 
serieus werk van een nieuwe eigen verbinding met de Republiek. Al in 1713 had de 
Luikse regering besloten, naast andere hoofdverbindingen met het buitenland, een 
straatweg van de hoofdstad over Tongeren en Hasselt naar 's-Hertogenbosch of 
Breda aan te leggen. Zo'n nieuwe verharde weg vergde een grote investering maar 
had, naast de betere begaanbaarheid, het voordeel dat de oude lokale tollen ermee 
vermeden werden. Door tegenwerking van benadeelden, de zwakte van het centra-
le gezag en geldnood was er in 1739 nog niet veel meer dan een aardebaan tot 
Hasselt klaar.255 Ook de onzekerheid of en hoe de Republiek de weg op zijn gebied 
wilde voortzetten, vertraagde de voortgang. De Staten-Generaal waren intern ver-
deeld over de kwestie. Zeeland spande samen met Antwerpen en Mechelen, en 
wilde niets ondernemen dat zijn handel via de Schelde zou kunnen schaden. Hol-
land was vooral sceptisch, omdat velen verwachtten dat het Oostenrijks-Luikse 
conflict zoals eerder wel weer zou worden bijgelegd. Staats-Brabant, dat als Gene-
raliteitsland weinig in te brengen had, was verdeeld. 's-Hertogenbosch, Breda en 
andere Brabantse steden waren concurrenten in dezelfde handel en gunden elkaar 
de weg niet. Het kwam tot een onverwachte ontknoping toen 's-Hertogenbosch, 
bang om door Breda te worden afgetroefd, zelf een octrooi voor de aanleg van de 
weg aanvroeg en in 1741, ondanks de tegenstem van Zeeland, ook kreeg.256 

In dat jaar was de Luikse straatweg tot in Hasselt gevorderd. Daarna stagneerde 
het werk weer door geldgebrek en onenigheid over de te volgen route naar de 

                                                                    
253 Vanderhaeghen, La diplomatie belgo-liégeoise à l'épreuve: Étude sur les relations entre les Pays-Bas 
autrichiens et la principauté de Liège au XVIIIe siècle, p. 74-75. Vercauteren, De aanleg van de straatweg 
's-Hertogenbosch–Best, p. 55-61. Daris, Histoire du diocèse et de la principauté de Liège pendant le XVIIe 
siècle, dl. 2, p. 329-330. 
254 Vercauteren, De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch–Best, p. 50-54. 
255 Idem, p. 42-47. Daris, Histoire du diocèse et de la principauté de Liège pendant le XVIIe siècle, dl. 2, p. 
330. 
256 Vercauteren, De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch–Best, p. 49-50, 61-116. 
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grens van Staats-Brabant. Ook werd er door bemiddeling van het hof in Wenen een 
akkoord tussen de regeringen in Brussel en Luik bereikt. Dat nam de scherpste 
kanten van het douaneconflict weg en verminderde de druk op de wegwerken. Met 
grote moeite kon 's-Hertogenbosch in 1742 van zijn kant de straatweg tot Boxtel 
voltooien.257 De Zuid-Nederlandse regering werkte op alle manieren tegen.258 Op 
advies van de Raad van Financiën had landvoogdes Maria-Elisabeth in mei 1741 
een verbod op de uitvoer van straatkeien uitgevaardigd. Het waren juist deze kas-
seien, van de beste kwaliteit, die waren voorgeschreven in het bestek van de Bos-
sche weg.259 De regering in Brussel maakte gebruik van een leemte in het Barrière-
traktaat, dat weliswaar de eenzijdige verhoging van uitvoerrechten verbood, maar 
niet sprak over een totaal uitvoerverbod. De Staten-Generaal uitten hun veront-
waardigdiging, dat Brussel na de Maashandel ook de landhandel van Luik naar de 
Republiek wilde verhinderen. De Raad van Financiën liet zich niet vermurwen. Ze 
betoogde dat van de Oostenrijkse Nederlanden geen medewerking kon worden 
verlangd aan een weg die ruïneus zou zijn voor de eigen handel en voor die van 
Zeeland, een gewest waarmee ze zulke goede betrekkingen onderhielden. Men 
vreesde in het Zuiden zelfs geheel ingesloten te raken door de nieuwe landwegen 
vanuit Luik naar enerzijds de havens van Frankrijk en anderzijds de Republiek. Het 
Zuid-Nederlandse uitvoerverbod heeft de aanleg van de weg ernstig vertraagd en 
duurder gemaakt. Door bedrog en smokkel kon het in enige mate ontweken wor-
den. In 1745 was de weg van Den Bosch tot Best gevorderd. Daarna viel het werk 
door oorlog en tegenvallende opbrengsten stil.260 

Van de in 1741 afgesproken betere handelsbetrekkingen tussen Brussel en Luik 
kwam, mede door de Oostenrijkse Opvolgingsoorlog, niet veel terecht. Omdat 
voortgezet handelsoverleg na de vrede van Aken (1748) weinig verbetering 
bracht, en ook onderhandelingen met Pruisen over herstel van de Maasvaart niets 
opleverden, richtte Luik zijn aandacht nogmaals op de eigen verbinding met de 
Republiek. Opgejaagd door de Zuid-Nederlandse waterwerken van dat moment, 
lieten de Luikse Staten in 1751 de mogelijkheid van een kanaalverbinding naar 
Staats-Brabant onderzoeken.261 In eerste instantie werd gedacht aan een kanaal 
van Hasselt naar 's-Hertogenbosch, eventueel met een aftakking van Eindhoven 
naar Breda. Die laatste stad wilde al langer een ruime vaart naar Moerdijk aanleg-

                                                                    
257 Idem, p. 116-128, 136-144. 
258 'To ensure that the merchants would ship their exports via Ostend, successive plenipotentiary minis-
ters forbade the building of roads or canals towards the Dutch Republic. Special attention was given 
that all new connections fostered east-west rather than north-south links.' Serruys, "The port and city 
of Ostend and the process of state consolidation in the Southern Netherlands in the seventeenth and 
eighteenth centuries: A geopolitical approach", p. 337. 
259 Kasseien van porfier, bijv. uit de groeven van Lessen (Lessines) of Kenast (Quenast). 
260 Vercauteren, De aanleg van de straatweg 's-Hertogenbosch–Best, p. 128-136, 144-154. 
261 Vercauteren, De aanleg van de straatweg Best–Lommel als deel van de verbinding 's-Hertogenbosch–
Luik (1745-1818), p. 16-25. Lyna, "Bijdrage tot de studie over het Handelsverkeer in het Graafschap 
Loon, XVIIIe eeuw", p. 149-152. Habets, "Réflexions sur le rétablissement du commerce entre le Pays de 
Looz et la Hollande, au 18me siècle, au moyen d'un canal de Tongres à Bois-le-Duc", met kopie van origi-
nele plankaart. Frère, "Verkeersverbindingen in de 18e eeuw". Een goede overzichtsstudie van deze 18e-
eeuwse kanaalplannen blijft gewenst. 
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gen, ter vervanging van de moeilijk bevaarbare Mark en Dintel. De Luikse onder-
zoekscommissie sprak zich begin 1752 zeer positief over het plan uit. Ze meende 
dat een kanaal dat Hasselt via de Republiek met de zee verbond zeker kon concur-
reren met de geplande vaarweg van Leuven naar Oostende. Luik benaderde daarop 
voorzichtig de regering in Den Haag en het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch. De 
Staten-Generaal waren wel geïnteresseerd, maar terughoudend omdat ze op dat 
moment met Oostenrijk onderhandelden over militaire en economische zaken. 
Zeeland meende zelfs dat een handelsakkoord met de Zuidelijke Nederlanden 
meebracht, dat het eerder aan 's-Hertogenbosch verleende octrooi moest worden 
ingetrokken. Den Bosch liet Luik weten dat het, ondanks zijn gebrek aan geld en 
stenen, de straatweg naar de grens wilde voltooien. Om financiële en technische 
redenen voelde het weinig voor een kanaal.262 De stad vreesde waarschijnlijk ook 
(net als in 1612, en later bij de aanleg van de Zuid-Willemsvaart) haar rol als over-
slagplaats tussen riviervaart en landverkeer te verliezen. Een lastige verwikkeling 
voor het Luiks bestuur was nog dat Tongeren een alternatief plan had ingediend, 
waarbij deze stad zich voorstelde als beginpunt van het kanaal. De verschillende 
plannen wekten grote ongerustheid bij de bestuurders in Brussel, die hun project 
voor de bevordering van de eigen doorvoerhandel bedreigd zagen. Ze deden moei-
te de afgebroken handelsbesprekingen met Luik weer op gang te brengen, zonder 
veel resultaat. 

Luik gaf in 1754 zijn plan voor een kanaal naar 's-Hertogenbosch op, maar bleef 
proberen Hollandse en Bossche steun te vinden voor voltooiing van de straat-
weg.263 In de Republiek kon men het daarna decennialang niet eens worden over 
leiding en financiering van de resterende werkzaamheden en over eigendom en 
onderhoud van de weg. Pas in de jaren tachtig begonnen de Staten van Holland 
zich serieus zorgen te maken dat ze de aansluiting zouden missen. De zeehaven 
van Oostende trok steeds meer schepen aan en er waren serieuze plannen de De-
mer te kanaliseren tot in het Luikerland, dat intussen langs goede wegen met Aken 
verbonden was. Ook voelde de Republiek toen de politieke noodzaak Maastricht en 
de Staatse landen van Overmaas, nauwelijks nog bereikbaar over de Maas, uit hun 
isolement te halen (zie paragraaf 6.10). In 1787 sloten de Staten van Holland, met 
voorbijgaan aan de onmachtige Staats-Brabantse steden en na het uitdelen van de 
nodige steekpenningen, een overeenkomst met de Luikse Staten over de voltooiing 
van de weg.264 Omdat de regering in Brussel nog steeds de uitvoer van straatste-

                                                                    
262 's-Hertogenbosch had geen geld, en de kapitalen die het al in de straatweg had gestoken zouden 
weinig rendement meer opbrengen. Men vreesde ook technische problemen. De slechte ervaringen met 
de kanalisatie van de Aa tussen 's-Hertogenbosch en Helmond in de 16e en 17e eeuw zullen daarbij een 
rol gespeeld hebben. Sasse van Ysselt, "Scheepvaartverbinding tusschen Luik en 's Hertogenbosch". 
Heeren, "Uit de geschiedenis van de rivier de Aa", dl. 1.  
263 Vercauteren, De aanleg van de straatweg Best–Lommel, p. 25-35 
264 Idem, p. 36-74. De auteur suggereerde (p. 50, 72) dat het Frans-Luiks handels- en grensverdrag van 
24 mei 1772 de aanleg van een straatweg naar Holland meebracht. Art. 22 van dat verdrag sprak echter 
van een nieuwe weg van Luik naar Frankrijk als 'un grand chemin en pavé ou levée' [een grote weg, 
bestraat of in ophoging]. Art. 28 regelde de tollen en rechten op de doorvoerwegen van en naar Holland 
en Duitsland, maar stelde geen eis aan de kwaliteit van deze wegen. Franse aanmoediging voor een 
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nen verbood, deed Luik extra zijn best door ze tolvrij te leveren. De werkzaamhe-
den werden daarna aan beide zijden van de grens hervat. Door de omwentelingen 
en herstelbewegingen in Luik en de Republiek, en door de invallen van de Fransen 
vanaf 1792, kwamen die echter na enkele jaren weer tot stilstand. Pas in 1818 zou 
het laatste ontbrekende stuk van de straatweg worden opgeleverd.265 

5.14 Besluit 

***  Redenen voor de eerste kanaalplannen en oorzaken van hun mislukking  *** 

In de 16e eeuw nam de industriële productie in het Luikerland aanzienlijk toe. De 
aan- en afvoer vond voornamelijk plaats over de Maas. De rivierhandel had te ma-
ken met hoge kosten als gevolg van de vele tollen en de stapel- en verbodemings-
rechten. De aanspraken van de rechthebbende heren en steden aan de Maas kwa-
men onder druk te staan, in het bijzonder als ze niet steunden op onbetwistbare 
schriftelijke bewijzen. Verschillende Zuid-Brabantse steden boden alternatieve 
routes en probeerden zich als handels-, vervoers- en overslagcentrum te ontwikke-
len. Ze maakten plannen voor verbetering van hun vaarweg naar de Schelde en 
voor eigen landwegen of kanalen naar het achterland aan de Maas. Deze eerste 
kanaalplannen faalden meestal door waterbouwkundige en financiële problemen, 
gebrek aan samenwerking, en behoudzucht van betrokken partijen. Soms was er 
sprake van een onredelijke vrees voor overstroming, of juist watergebrek. Er zijn 
in verband met 16e-eeuwse kanaalplannen geen bewijzen voor actieve tegenwer-
king of omkoping door Maassteden (waaronder Dordrecht) met vermeende stapel- 
of overslagrechten. De verhalen daarover lijken vooral partijdige verklaringen 
achteraf. 

Tijdens het Twaalfjarig Bestand, toen de Staten hun grensregelingen versoepelden, 
herstelde de positie van Antwerpen in het handelsverkeer slechts in beperkte ma-
te. Het is een aanwijzing dat de betrekkelijke achteruitgang van Antwerpen maar 
deels te wijten was aan de Staatse grensregeling. De Spaanse regering besloot 
nieuwe stapels te vestigen in Duinkerken en Oostende. Daarmee en met eigen ach-
terlandverbindingen naar Maas en Rijn wilde ze de verre handel van Spanje en de 
Spaanse Nederlanden weer op gang brengen, zonder tussenkomst van en voorde-
len voor de Republiek. Paulo Francesqui speelde er in 1611 op in met een plan 
voor een kanaal tussen de Schelde en de Maas, en aansluitende kanalen voor elk 
van de kwartieren van Brabant. Vrijwel onbekende stukken uit het stadsarchief 

                                                                                                                                                                      
straatweg is wel aannemelijk. Tekst bij Parry, The consolidated treaty series, dl. 45, p. 21-43. Over dit 
verdrag ook: Vanderhaeghen, La diplomatie belgo-liégeoise à l'épreuve, p. 164-166. 
265 Het gestelde bij Greta Devos, "De Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen: Een historische 
inleiding", p. 28-29, dat er in de 18e eeuw één steenweg tussen de Zuidelijke Nederlanden en de 
Verenigde Provincies (tussen Luik en 's-Hertogenbosch) bestond, was daarom niet juist. Ze wees te-
recht op de gespannen verhouding van het Oostenrijks gezag met de Republiek, waardoor de uitge-
bouwde infrastructuur van het Zuiden geen verbinding kreeg met het Noorden.  
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van 's-Hertogenbosch geven hiervan een verhelderend beeld. De bedoeling was de 
opstandige provincies een groot deel van hun handel af te nemen en de vaart op de 
nieuwe kanalen voor te behouden aan de eigen inwoners. 's-Hertogenbosch bleek 
geen belangstelling te hebben voor de nieuwigheden. Het bleef liever overslag-
plaats op de grens van land en water tussen de Republiek en het Zuiden. Brabant 
en Luik konden het in 1613 niet eens worden over het tracé tussen de Maas bij 
Maastricht en de Demer. De Luikenaren – sterk gericht op de Maashandel en ge-
hecht aan hun goede betrekkingen met Dordrecht – werkten maar halfhartig mee. 
Ze vreesden overheersing door Brabant en het Spaans bestuur. Het project van 
Francesqui kwam daarom niet tot uitvoering. 

Rond 1626 werkte de regering in Brussel aan een kanaalverbinding van de Vlaamse 
kust over Antwerpen naar Maastricht, en een van Arcen, later Venlo, naar Rijnberk. 
De plannen hadden deels dezelfde achtergrond als die van Francesqui, maar pasten 
in een veel groter project van economische oorlogsvoering tegen de Republiek. Die 
had als doel de Staatse handel met het Maas-, Rijn- en Oostzeegebied te belemme-
ren en de handelsstromen af te leiden naar de Spaanse Nederlanden. Daartoe had 
Spanje al in 1625 alle handel en scheepvaartverkeer van de Staten over zee en op 
de rivieren geblokkeerd, zover het in zijn macht lag. De Zuid-Nederlandse plannen, 
zoals we die onder meer van Karel Scribani kennen, hielden ook commandoaanval-
len op Zeeuwse en Hollandse dijken in, met het doel overstromingen te veroorza-
ken en het economisch leven in het Noorden te ontwrichten. 

Het kanaaltracé tussen de Maas en de Rijn werd aanvankelijk ontleend aan het 
ontwerp van ingenieur Gerrit Haesenvoet uit Gelder. Die had het bedacht als pro-
ject van plaatselijk belang maar voegde er, op zoek naar financiering, andere en 
bredere doelen aan toe. Zo zou het kanaal ook moeten dienen als barrière tegen 
invallen van Staatse troepen. Verschillende overheden in de streek protesteerden 
tegen het tracé, omdat ze achteruitgang van de eigen handel, maar ook schattingen, 
plunderingen en permanent oorlogsgeweld vreesden. Het werd daarna enkele 
malen aangepast. Technisch was dit deel van het kanaal waarschijnlijk wel uit-
voerbaar, maar het was aanzienlijk moeilijker en duurder en kostte veel meer tijd 
dan vooraf begroot. De katholieke Duitse vorsten leverden geen wezenlijke steun 
aan Spaanse pogingen de Republiek uit de Rijn, de Maas, de Noord-Duitse rivieren 
en de Oostzee te weren. Kleine Staatse legereenheden voerden enkele malen over-
vallen uit op de kanaalwerken. Ze richtten schade aan, maar waren niet van door-
slaggevende betekenis voor de vertragingen bij het project. Voor het tracé tussen 
de Schelde en de Maas ging de Spaanse projectleiding uit van een ouder plan, 
waarschijnlijk uit de 16e eeuw. Dat stelde problemen met de watervoorziening van 
het verdeelpand. Ingenieur De' Medici heeft die mogelijk op willen lossen door 
Jekerwater via een voedingsgoot, op en in het verlengde van het Romeinse aqua-
duct van Tongeren, naar de waterscheiding tussen Maas en Demer te voeren. Het 
plan voor een kanaal bij Maastricht stuitte op weerstand van het prinsbisdom Luik, 
dat meer oorlog en Spaanse overheersing vreesde. Daardoor waren moeilijke en 
langdurige onderhandelingen nodig. Tot een definitief besluit over tracé en uitvoe-
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ring kwam het niet. De strategische kanalenprojecten van de Spaanse Nederlanden 
mislukten door een combinatie van technische, financiële, militaire en politieke 
factoren. Financiële uitputting was ten slotte beslissend. De economische oorlog 
kostte Spanje meer dan hij opleverde.266 

***  Opvolgende onbekende wendingen van het project van 1626  *** 

Het plan van 1626 voor een Maas-Rijnkanaal werd binnen enkele maanden ver-
schillende keren gewijzigd. De Spaanse ingenieurs gaven in het voorjaar de voor-
keur aan een uitmonding bij het fort Arcen aan de Maas, in plaats van een bij Well, 
die door plaatselijke Gelderse belangen was bepaald. Venlo en Keur-Keulen bleven 
tegen het tracé, omdat het hun gebied ontweek, of juist doorsneed. Volgende ver-
kenningen in juli vestigden de aandacht op andere mogelijkheden, met name een 
(gedeeltelijke) verlegging van de Rijn vanuit Nuijs naar de Niers bij Gelder en ver-
der naar de Maas bij Gennep. Eventueel kon daarbij nog een kort kanaal van Gelder 
naar Venlo worden aangelegd, maar daarvan is geen plan bekend. Een alternatief 
was een kanaal van Nuijs naar Venlo, onafhankelijk van een Rijnverlegging. De 
regering in Brussel koos in augustus voor dat laatste veiligere, eenvoudigere en 
goedkopere kanaal. Een Rijnverlegging ten noorden daarvan bleef daarbij voor de 
toekomst mogelijk. De geruchten dat de rivier zou worden omgeleid hielden nog 
maandenlang aan. Voor de bewoners en overheden van het direct betrokken ge-
bied, en van de Brabantse Maasstreek, waren de Spaanse bedoelingen onduidelijk. 
Ze vreesden grote overstromingen als de Rijn door hun land in de Niers en de Maas 
geleid zou worden. 

De onderhandelingen over militaire samenwerking die in de zomer van 1626 in 
Brussel plaatsvonden tussen Spanje, de keizer en de Katholieke Liga waren beslis-
send voor het kanalenplan. Terwijl de graafwerkzaamheden bij Nuijs waarschijn-
lijk al begin september begonnen waren, zorgde het bericht over de overwinning 
van de Liga op het Deense leger bij Lutter am Barenberge voor een totale omme-
keer. Spaanse hulp aan het Rijk was opeens niet meer zo dringend nodig. De vorst 
van Keulen sprak een definitief veto uit over het kanaal van Nuijs naar Venlo en de 
Rijnverlegging. Om niet alles te verliezen gaven de Infanta en Spínola toe. De laat-
ste verplaatste zijn leger noordwaarts en liet kort daarna beginnen aan een kanaal 
van Rijnberk naar Venlo. Dat betekende onuitgesproken ook het einde van het plan 
voor de Rijnverlegging. Een later verlegde Rijn zou het kanaal Rijnberk-Venlo bij 
Gelder moeten kruisen, wat moeilijk uitvoerbaar was. Het traject Rijnberk-Gelder 
was ook zinloos als de Beneden-Rijn geen handelsweg van betekenis meer zou zijn. 
De Fossa Eugeniana was daarom voor de vorsten van Keur-Keulen en van Gulik, en 
voor de steden en dorpen van het Overkwartier, de beste verzekering tegen de 
plannen voor een Rijnverlegging. 

                                                                    
266 Rubens: 'wij hebben de lasten van de oorlog zonder de lusten van de vrede … ons lijden is zoveel 
groter dan de geringe schade die we onze vijanden berokkenen'. Huet, Brieven van Rubens, nr. 70 (ver-
taling Huet). 
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Dat de omleiding van de Rijn in principe uitvoerbaar was, werd later bevestigd door 
onderzoek van de Franse inspecteur van de Waterstaat Amable Hageau. Hij vond in 
1806 een tracé dat geschikt was om Rijnwater onder vrij verval naar de Maas te 
voeren. Aannemelijk is dat de Spanjaarden hetzelfde tracé op het oog hadden. Elk 
ander verloop zou een veel groter grondverzet meebrengen. Als scheepvaartweg 
was het niet ideaal. Het was onderhevig aan stroming en aan de bovenzijde kwets-
baar voor hoge afvoeren van de Rijn. Daarbij zou de verlegde rivier bij Gennep in de 
Maas uitkomen, wat een grote omweg betekende voor verkeer naar en van Maas-
tricht en Antwerpen. Een afsnijdend kanaal van Gelder naar Venlo zou het project 
nog duurder maken. We kunnen uit de eigentijdse bronnen en de vergelijking met 
het Franse plan niet anders besluiten dan dat De' Medici twee verschillende pro-
jecten op het oog had: een kanaal Nuijs-Venlo en een Rijnverlegging van Nuijs naar 
Gennep. Elk had een eigen doel en kon onafhankelijk van het andere worden uitge-
voerd. De bronnen geven de indruk dat de projectingenieurs bij de rivierverlegging 
hebben gedacht aan een eerste fase van een vrij smalle en ondiepe aftakking, die 
gaandeweg door de stroming en aanvullend graafwerk zou kunnen worden ver-
ruimd. Daarbij kon men maatregelen nemen om de eigen bevolking en die van be-
vriende landen enigszins te vergoeden voor, of te beschermen tegen, de te verwach-
ten grote schade. Voor de bevolking van de streek, die ongetwijfeld van het plan 
hoorde, moeten de moeilijk voorspelbare maar zeker ingrijpende gevolgen erg be-
dreigend zijn geweest. Een volledige omleiding van de Rijn was alleen te bereiken 
door afdamming van de hoofdstroom van die rivier. Dat zou door de nog kleine 
nieuwe rivier en de grote opstuwing nog moeilijker zijn dan het werk van Drusus in 
12 v.C. in de Waal. Het zou ook een volledige verandering van de verkeersstromen 
met zich brengen. Duitse Rijnsteden van Ferdinand van Keur-Keulen en andere, 
waaronder enige met Spaanse bezetting, zouden van hun levensader worden afge-
sneden. Met het vaarwater zouden daar ook de tolopbrengsten opdrogen. Het is 
onwaarschijnlijk dat de ingenieurs in Spaanse dienst veel energie in de uitwerking 
van dit plan gestoken zullen hebben. De politieke problemen met het 'eenvoudigere' 
kanaal van Nuijs naar Venlo bleken immers meteen al onoverkomelijk.  

De succesvolle acties tegen de Rijnverlegging en het kanaal van Nuijs naar Venlo 
bemoedigden waarschijnlijk de Staten van Luik in hun verzet tegen het geplande 
Schelde-Maaskanaal. De Luikenaren wilden, net als die van Keur-Keulen, dat het 
kanaal, als het er moest komen, veel noordelijker en buiten hun grondgebied zou 
komen liggen. De watervoorziening van een dergelijk kanaal door de droge Kem-
pen was hachelijk, en het was veel kwetsbaarder voor Staatse aanvallen. Luik kon 
de onderhandelingen lang rekken en bereikte dat ook andere tracés werden on-
derzocht. Waarschijnlijk stemde de regering in Brussel in 1627 in beginsel in met 
een noordelijk tracé, maar daar is geen rechtstreeks bewijs van. Van dit deel van 
het plan kwam in de Spaanse tijd niets meer terecht. 
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***  Interne en externe belangentegenstellingen bij volgende projecten  *** 

Volgende projecten in de tweede helft van de 17e eeuw voor verbetering van de 
binnenvaartwegen in de Zuidelijke Nederlanden leidden tot zeer weinig resultaat. 
Brabant wilde met name een rechtstreekse tolvrije kanaalverbinding met Oosten-
de, buiten Brugge en Gent om. Oorlogen met Frankrijk, gebrek aan algemene mid-
delen en daadkrachtig bestuur, maar vooral onderlinge tegenstellingen van de 
verschillende steden en gewesten beletten de uitvoering van de plannen uit die 
tijd. De Maas was door talloze lasten en beperkingen een onaantrekkelijke ver-
keersweg en zou dat tot in de 19e eeuw blijven. Een landelijke conferentie in 1699 
van de regering met alle betrokken steden over de handelspolitiek en de infra-
structuur legden de uiteenlopende visies, de verdeeldheid van de steden en de 
onmacht van de regering nog eens duidelijk bloot. Noch over een zeekanaal vanuit 
de Schelde noch over een kanaal van Brussel naar de Maas bij Namen werd over-
eenstemming bereikt. Ook was er geen geld of een financieringsplan voor. Latere 
verhalen dat deze projecten door omkoping en tegenstand van de Republiek wer-
den tegengehouden, zijn uit de lucht gegrepen. 

Na de vrede van Utrecht in 1713 werden in het Zuiden plannen gemaakt voor een 
kanaalverbinding naar Zoutleeuw aan de grens van het prinsbisdom Luik. Ze stuit-
ten op tegenstand van niet bediende steden en van de regering in Brussel die ver-
minderde tolinkomsten op de Maas vreesde. Het project kreeg pas een kans toen 
het verbonden werd met het plan voor een Oostendse Compagnie. Die zou op Oost-
Indië gaan varen en had belang bij een goede eigen achterlandverbinding naar de 
Maas en de Rijn. Er werden rond 1723 zelfs onderhandelingen met Pruisen aange-
knoopt, dat in die jaren onderzocht of de Fossa Eugeniana alsnog voltooid kon 
worden. Groot-Brittannië torpedeerde de Oostendse Compagnie in 1731 door een 
verdrag met de keizer over de Oostenrijkse erfopvolging. De Republiek sloot zich 
daarbij een jaar later aan, maar kon geen overeenstemming bereiken over de ta-
rieven en tollen op de Maas en de Schelde. Van het kanaal naar Zoutleeuw kwam 
niets terecht, maar onder keizerin Maria-Theresia werd in 1751 de verbinding van 
Oostende met de Schelde verbeterd. Ook werden een 'Nieuwe Leuvense Vaart' en 
aansluitende straatwegen naar het zuiden en oosten aangelegd. Plannen van Me-
chelen voor kanalisering van de Demer en een verbinding met de Maas leidden 
vooral tot naijver bij niet betrokken steden. De regeringen in Brussel en Luik wer-
den het er niet over eens. In Pruisen ontwierp Carl von Bilistein vanaf 1759 een 
nieuw plan voor een Maas-Rijnkanaal, dat via de Lippe verlengd zou moeten wor-
den naar de Eems en Emden aan de Noordzee. De Oostenrijkse regering gaf geen 
medewerking aan dit plan dat de positie van Oostende en de Zuid-Nederlandse 
handel eerder bedreigde dan bevorderde. 

De internationale handel in West-Europa werd in de 17e en 18e eeuw in toene-
mende mate gehinderd door tollen, andere heffingen en in- en uitvoerrechten. De 
Republiek profiteerde zelf van die belastingen, maar probeerde ze op de Rijn, Maas 
en Schelde en op haar doorgaande landwegen op matig niveau te houden. De han-
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del moest niet worden versmoord en het uitwijken naar andere routes voorkomen. 
Frankrijk zette al vroeg in op nieuwe straatwegen, waarmee de oude tollen verme-
den werden. Voor het door land ingesloten prinsbisdom Luik was de Maas histo-
risch de belangrijkste handelsweg. Toen die door talloze tollen van verschillende 
heren al te duur werd, zocht het eerst een uitweg naar Spaans, later Oostenrijks 
Brabant. Oostenrijk gebruikte zijn macht en verhoogde vooral na 1737 de douane-
tarieven, waardoor ook die weg minder aantrekkelijk werd. Een Luiks internatio-
naal diplomatiek offensief om de kosten van de Maasroute te verminderen, bracht 
de betrokken landen niet in beweging. Luik richtte zijn inspanningen daarom op 
een straatweg naar de Republiek. Die weg vorderde langzaam door geldnood, on-
derlinge naijver van Luikse steden en onzekerheid over de medewerking van en 
het tracé in de Republiek. Zeeland was er mét Antwerpen tegen omdat die weg de 
Schelderoute zou benadelen. Holland vroeg zich af of de investering wel zou ren-
deren, als de betrekkingen tussen Luik en Oostenrijk weer zouden verbeteren. De 
Staats-Brabantse steden gunden elkaar de handel niet. Toen 's-Hertogenbosch in 
1741 ten slotte als medeuitvoerder in het project stapte, deed de regering in Brus-
sel alles om het te verhinderen. Ze kwam Luik wat tegemoet in de douanetarieven 
en verbood intussen de uitvoer van de voor de weg noodzakelijke straatkeien. Ze 
verklaarde dat van haar geen medewerking kon worden verlangd aan een weg die 
nadelig zou zijn voor de eigen handel en voor die van het bevriende Zeeland. Een 
Luiks plan voor een kanaalverbinding met 's-Hertogenbosch of Breda rond 1751-
1754 stuitte op nog meer weerstand, maar bevorderde wel de onderhandelingen 
met Oostenrijk. In de jaren tachtig maakte de Republiek eindelijk serieus werk van 
van de straatweg naar Luik omdat (1) de zeehaven van Oostende steeds meer aan-
loop kreeg, (2) de plannen voor kanalisering van de Demer, met doorgaande we-
gen naar Duitsland, weer boven kwamen, en (3) het politiek noodzakelijk werd het 
geïsoleerd gelegen Maastricht met omgeving beter bereikbaar te maken. 

De West-Europese landen beschermden in de betreffende periode elk op vergelijk-
bare wijze hun eigen handelsroutes. De Republiek hield zoveel mogelijk de Rijn, 
Maas en Schelde, haar belangrijkste doorvoerwegen, open voor de internationale 
handel. De regering van de Spaanse Nederlanden, en later die van de Oostenrijkse 
Nederlanden, bevorderde de verbetering van de eigen kusthavens en achterland-
verbindingen. Het gebruik van de grensoverschrijdende Schelde en Maas liet ze 
toe, maar als er eigen alternatieven waren, ontmoedigde ze het. Concurrerende 
kanaal- of straatwegprojecten van buurlanden probeerde ze te voorkomen door 
betere tarieven aan te bieden of door een actieve boycot. Daarbij werkte ze soms 
samen met Zeeland, dat gedeeltelijk dezelfde belangen had, en met weinig tevre-
den moest zijn. Het prinsbisdom Luik en Pruisen handelden overeenkomstig. Toch 
kwamen er in de 17e en 18e eeuw weinig grote doorgaande kanalen tot stand. De 
mening die men veelal in de literatuur aantreft, dat het mislukken van de Zuidelij-
ke kanaalprojecten hoofdzakelijk te wijten was aan Nederlandse (Staatse) tegen-
werking, berust enerzijds op onderschatting van de technische, financiële, binnen-
landse en buitenlandse problemen bij die plannen, en anderzijds op overschatting 
van de invloed van de Republiek. 
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6.1 Inleiding: een moeilijke verhouding 

Toen de Republiek algemene internationale erkenning verwierf voor haar onaf-
hankelijkheid bleef het Zuiden deel van het Spaanse Rijk; later werd het een bui-
tengebied van de Oostenrijkse monarchie. Zijn betrekkingen met de Republiek 
werden formeel vastgelegd in het verdrag van Munster en opvolgende bilaterale 
verdragen. De belangen van het Zuiden werden behartigd door een centrale rege-
ring die soms dynastieke en rijksbelangen voorop stelde. We doorlopen hier kri-
tisch die geschiedenis, in het bijzonder de grens- en veiligheidskwesties en hun 
verband met de economische ontwikkeling. Daarbij bezien we de systematiek van 
de verschillende samenwerkings-, herenigings-, verdelings- en barrièreplannen 
waarbij de Zuidelijke Nederlanden soms partner, soms lijdend voorwerp waren. 
Een deel van die geschiedenis is weinig bekend. Een ander deel roept in de overge-
leverde vorm vragen op. Met name is er discussie over mogelijk of de politiek van 
het Noorden tegenover het Zuiden zo egoïstisch en onrechtmatig was als ze ge-
woonlijk werd getekend en gekleurd. Ik heb enkele aspecten van de onderlinge 
betrekkingen in deze periode, met de focus op de grensgebieden, daarom opnieuw 
onderzocht. 

Vooral een drietal volkenrechtelijke kwesties leidden tot – over het algemeen – 
negatieve beoordelingen van de politiek van de Verenigde Provincies. De eerste 
betreft de omstandigheden waaronder in het begin van de 18e eeuw de Staatse 
Barrière aan de Franse grens van de Zuidelijke Nederlanden tot stand kwam, hoe 
ze heeft gefunctioneerd, en hoe het Barrièreverdrag eenzijdig door keizer Jozef II 
kon worden beëindigd. Een tweede kwestie vormt de belofte uit 1673 van de Sta-
ten om, in ruil voor actieve militaire hulp van Spanje tegen Frankrijk, Maastricht en 
omgeving aan het Zuiden over te dragen. Die wat twijfelachtige afspraak kwam de 
Republiek om verschillende redenen niet na. Toen ze verjaard, door de ontwikke-
lingen achterhaald en door bijna iedereen vergeten was, werd ze door de keizer 
opnieuw als eis naar voren gebracht. Ze werd gebruikt als druk- en ruilmiddel in 
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een derde kwestie, die van de macht over de Beneden-Schelde. Over alle drie de 
vraagstukken ontsponnen zich twistgesprekken en een pennenstrijd, op diploma-
tiek niveau en in kranten en pamfletten. De juridische, volkenrechtelijke kant van 
de zaak werd daarbij meestal slechts oppervlakkig behandeld. We zullen hier de 
geschiedenis van die drie kwesties nagaan, de argumenten van destijds onder-
zoeken en ze toetsen aan de meningen van de gezaghebbende eigentijdse rechtsge-
leerden. Daarbij komen zowel aanhangers van het natuurrechtelijke en het meer 
positieve volkenrecht ter sprake, alsook vertegenwoordigers van de 'sceptische' 
wijsbegeerte en politicologie, die macht centraal stelden. 

6.2 De Republiek van het Noorden laat het Zuiden los 

De Republiek beheerste in de zomer van 1632 bijna de hele Maasstreek tot de ves-
ting Limburg ten zuidoosten van Maastricht. Eén moment leek de 'bevrijding' van 
de gehele Nederlanden gekomen. Franse afzijdigheid en aarzelingen en verdeeld-
heid in Noord en Zuid deden de kansen voorbijgaan (zie paragraaf 4.20-4.22). De 
Staten-Generaal van de beide landsdelen voerden loze onderhandelingen over 
hereniging. Prins Frederik Hendrik wenste nog een groter 'Nederland', maar in de 
Republiek verminderde de belangstelling. Velen in het Noorden voorzagen politie-
ke, religieuze en economische nadelen van integratie van het katholieke, behouds-
gezinde en deels Franstalige Zuiden. De Republiek streefde ten slotte enkel nog 
naar een buffergebied, waarvan de militaire en economische kracht zoveel moge-
lijk moest worden ingeperkt. Hoewel sommigen in het Noorden Frankrijk nog 
minder vertrouwden dan Spanje, sloten de Staten-Generaal op 15 april 1634 in 
Den Haag een aanvullend tijdelijk verbond met de Franse koning Lodewijk XIII 
(1601-1643).1 Dat verschafte hun steun en geld om de strijd tegen Spanje voort te 
kunnen zetten. Om niet uiteindelijk alleen tegenover Spanje en het Duitse Rijk te 
staan, brak Frankrijk in februari 1635 definitief met Spanje. In een nieuw ver-
bondsverdrag verplichtte het zich datzelfde jaar samen met de Verenigde Provin-
cies de Spaanse Nederlanden binnen te vallen (zie paragraaf 4.23).2 Ze zouden 
alleen nog samen vrede met Spanje kunnen sluiten. De Zuidelijke Nederlanden 
kregen drie maanden de tijd zichzelf van de Spanjaarden te bevrijden. Wanneer ze 
daar niet op ingingen, zouden Frankrijk en de Republiek ze veroveren en onderling 
verdelen. De zuidelijkste provincies en nagenoeg heel Vlaanderen vielen dan aan 
Frankrijk toe, de noordrand van Spaans-Vlaanderen en heel Spaans-Brabant aan 
het Noorden.3 Het grootste deel van Opper-Gelre, Maastricht, Overmaas en het 

                                                                    
1 Tekst bij Aitzema, Verhael van de Nederlandsche Vreede handeling, 2e dr., dl. 1, p. 179-182. Lesaffer, 
Defensor Pacis Hispanicae, p. 59, 98. 
2 Parijs, 8 feb. 1635. Tekst bij Aitzema, Verhael van de Nederlandsche Vreede handeling, 2e dr., dl. 1, p. 
188-197. Dumont, Corps universel diplomatique, dl. 6, p. 80-85 (met fouten). Lesaffer, Defensor Pacis 
Hispanicae, p. 101-102, en "Defensive warfare, prevention and hegemony: The justifications of the 
Franco-Spanish war of 1635", p. 109-111. 
3 De eventuele gevolgen voor de Zuidelijke havens waren niet duidelijk. Kaart van de verdelingsplannen 
(N.B. niet van kantonneringsplannen): Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam, 2e dr., dl. 1, p. 422. 
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hertogdom Limburg waren in 1632 al door Frederik Hendrik ingenomen. Het 
Overkwartier (zonder de vesting Gelder) was zelfs alweer opgenomen in de pro-
vincie Gelderland.4 De bijkomende voorwaarden waren vooral in het voordeel van 
Frankrijk. Over de rechtspositie van de Zuidelijke Nederlanders en hun handel en 
verkeer bleef het verdrag vaag. Duidelijk was dat Frankrijk bijna de hele Vlaamse 
kust en haar achterlandverbindingen zou beheersen. De Republiek zou de controle 
krijgen over de westkant van het Zwin (zonder Brugge) en Antwerpen. Ingeval het 
Zuiden zich buiten verwachting wel als vrije, soevereine, katholieke Republiek 
onafhankelijk zou verklaren, zouden Frankrijk en de Republiek van het Noorden 
elk alleen een veiligheidszone en enkele strategische plaatsen inlijven. 

(2)  Als de beyde heyren [de legers van Frankrijk en de Republiek] in 't Land treden, …, soo sullen 
de Volcken daer af genoodight worden om sich by de gemeene saeck te voegen, en de Spangiaerden 
en hun adherenten uyt hun Steden te verdrijven, om sich in vryheydt te stellen … 
(3)  In de selve tijd dat eenige Provintien, Steden … sich oprechtelijck by het teghenwoordigh des-
seyn van d'oprechtingh van een goede Vrede, en seeckere vryheyt sullen voegen, soo sullen sijn Ma-
jesteyt, en de gheseyde Heeren Staten hen in hun protectie en Alliantie nemen, en met hen Ligue of-
fensive en defensive maecken … 
(4)  En om dat het aen de voor-ghenoemde Provintien onmoghelijck sou zijn hun grensen en fron-
tieren te bewaren tegen de macht der Spangiaerden, so sullen alle de plaetsen van de Vlaemsche 
Cust, tot aen Blanckenberg inkluys, en twee mijlen verre in 't Landt aen de Koningh [van Frankrijk] 
blijven; met de Steden van Diedenhoven [Thionville] en Namen, hun land en Jurisdictie, en Oosten-
de, op de conditien, hier na verhaelt in de groote deelingh : en de geseyde Heeren Staten sullen 
Damme hebben, op de voorwaerden, oock hier na verhaelt in de geseyde groote deeling, Hulst, met 
het Landt van Waes, Breda, Gelder, Stevenswaert, met hun Landen en Jurisdictien. 
(5)  En om dat het sou konnen gebeuren dat de voor-genoemde Provintien der Nederlanden, den 
koning van Spangien onderworpen, niet het geen, dat sy konnen, tot hun vryheydt wilden contribu-
eeren, maer, …, adherenten aen de Spangiaerden bleven, en hen in hun quaet desseyn favoriseer-
den, …, soo is ghearresteert dat, …, de Koning en de Heeren Staten sich meesters van 't geseyde 
Landt sullen maken, daer af de partage en deeling dus, gelijck hier volght, ghedaen sal worden; … 

Deelingh des Konings. Het Land van Lutsenburg [Luxemburg], de Graefschappen van Namen, en 
van Henegouwen, Artois en Vlaenderen, tot aen de limiten, die door een linie gemaeckt sal worden, 
dewelcke van Blanckenbergh incluys sal beginnen, en tusschen Damme en Brugge, ter halver wegh 
van dese twee plaetsen deurgaen, en van daer sich recht naer Rupelmonde strecken, 't welck aen de 
Koning sal blijven. … 

Deelingh der Heeren Staten. Het Marckgraefschap van 't Heyligh Rijck, daer de stadt van Antwer-
pen in begrepen is, de Heerlijckheyt van Mecchelen, het Hertoghdom van Braband, en 't overige van 
de Cust van Blanckenberg af, 't welck aen de Koning sal blijven, tot aen [het] Swind; de steden van 
Damme en Hulst, met het Land van Waes, tot aen de linie hier voor genoemt; …5 

Het verdrag kreeg in de Republiek kritiek, niet zozeer om de brutale beschikking 
over het lot van de Zuid-Nederlanders – die hadden immers al vijftig jaar met de 
Spaanse vijand geheuld –, maar om het veiligheidsrisico dat men zou lopen met het 
beoogde nieuwe buurland. Onduidelijk was ook welke economische politiek 
Frankrijk voor Duinkerken, Oostende, andere Vlaamse havens en hun achterland-
verbindingen zou voeren. Frankrijk zou vrije toegang vanuit zee naar Brugge en 
Gent kunnen eisen. Zelf zou de Republiek de positie van Antwerpen als binnenha-
                                                                    
4 Berkvens, "De instelling van het Staats Interimbewind in het Overkwartier 7 oktober 1702 - 24 april 
1703", p. 154-156. 
5 Aitzema, Verhael van de Nederlandsche Vreede handeling, 2e dr., dl. 1, p. 190-191. 
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ven voor Brabant en Vlaanderen willen versterken, zonder iets te veranderen aan 
het verbodemen op de Schelde. Toen de gezamenlijke invasie ten slotte plaatsvond, 
bleek de weerstand van het Spaanse leger en de bevolking in het Zuiden aanzien-
lijk krachtiger dan door de aanvallers was voorzien. Van de opstand en de verde-
ling kwam niets terecht. Spanje toonde met kardinaal-infant Ferdinand (1609-
1641) als gouverneur en opperbevelhebber in Brussel nog eenmaal zijn veer-
kracht.6 Hij kon in de jaren daarna de Spaanse positie in het Maasdal weer groten-
deels herstellen door Venlo, Roermond, de landen van Overmaas en de vesting 
Limburg te heroveren.7 Alleen Maastricht bleef daar in Staatse handen. Frederik 
Hendrik kon in 1637 enkel Breda innemen. In de aanloop naar de vredesbespre-
kingen van Munster probeerde de Republiek haar gebied nog zo goed mogelijk af 
te ronden met een veilige voortuin. In 1644 bezette ze opnieuw de hoofdplaatsen 
van de landen van Overmaas bij Maastricht. Daar konden belastingen worden ge-
heven om die dure vesting te onderhouden. In het Overkwartier lukte het niet om 
weer vaste voet te krijgen. Herhaalde pogingen om het zwaar versterkte Gelder te 
veroveren mislukten. Wel heroverde Frederik Hendrik in 1645 Hulst en versterkte 
daarmee Staats-Vlaanderen. Eind 1646 ondernam de prins met een laatste Maas-
veldtocht een uiterste poging Venlo in te nemen. De vredespartij was toen al zo 
sterk, dat hem geen tijd werd gelaten voor een beleg van enkele weken.8 De Repu-
bliek zou er later spijt van krijgen. 

De onderhandelingen over een bestand tussen Spanje en de Republiek leidden 
begin 1647 tot een beginselakkoord over vrede en een jaar later tot de onderteke-
ning van het vredesverdrag van Munster (zie paragraaf 4.24). Het verdrag bevatte, 
omdat de uitgangstekst bedoeld was voor een bestand, en door onderhandelings-
moeheid en tijdsdrang, een aantal vreemde compromissen, onduidelijkheden en 
open einden. Daarvoor werd een bilaterale Chambre mi-partie (Tweeledig Hof, 
Midgedeelde Kamer, Camera bipartita) ingesteld, die er later over zou beslissen. 
Op belangrijke terreinen als de soevereiniteit, de koloniale politiek en de 'sluiting' 
van de Schelde had Spanje geen keus en moest het toegeven. Waar het ging om het 
afstaan van door zijn leger gecontroleerd grondgebied, hield het zelf voet bij stuk. 
Het was strijdig met het beginsel uti possidetis9, zou katholieken overleveren aan 
een protestants regime en de belastinginkomsten verminderen. Toch kreeg de 
Republiek uiteindelijk de hele Meierij van 's-Hertogenbosch, als behorend bij de 
hoofdstad van dat kwartier.10 Ze eiste in een andere logica, en op aandrang van de 
Staats-Gelderse kwartieren, ook het Gelders Overkwartier op. Het had haar een 
overheersende stelling aan de Maas moeten geven, maar ze maakte er geen breek-

                                                                    
6 Lesaffer, Defensor pacis Hispanicae, p. 63-132, en "Het einde van de Habsburgse hegemonie in Europa: 
De kardinaal-infant en het Spaans-Oostenrijks 'familiepact' (1633-1637)", p. 333-340. 
7 Nettesheim, Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern, p. 214. 
8 Linssen, "'Laat den Pays toch niet beswijcken, … om een sta[a]rtjen van u Landt': De herdenking van de 
vrede van Munster, 1648-1998, in het perspectief van de Nederlandse provincie Limburg". 
9 'Ieder behoudt wat hij bezit of effectief heeft veroverd'. 
10 De Staten-Generaal hadden vanaf de inname van 's-Hertogenbosch in 1629 tot 1648 (de 'retorsiepe-
riode') met weinig succes geprobeerd in de hele Meierij de openlijke uitoefening van de katholieke 
godsdienst uit te bannen en de gereformeerde religie daarvoor in de plaats te stellen. 
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punt van.11 Artikel 52 van het verdrag stelde dat (de soevereiniteit over) het Over-
kwartier binnen zes maanden zou worden geruild voor iets van gelijke waarde. Dat 
hoefde niet noodzakelijk een ander gebied te zijn, maar kon ook bestaan uit een 
geldbedrag, een dienst, een ander recht, of een combinatie daarvan.12 

(52)  Het Over Quartier van Gelderlandt sal worden gewisselt jegens een equivalent; Ende ingevalle 
men sich onderlingh niet soude connen vergelijcken over het voorseyde equivalent, sal 't selve ge-
stelt worden aende Chambre mi partije, om binnen ses maenden nae het besluijt en ratificatie van 
het tractaet te worden gedecideert.13 

De Republiek liet het momentum voorbijgaan, zodat Spanje in het bezit bleef van 
dit gewest.14 Ze bezat in het Maasdal boven Mook toen alleen de verre voorpost 
van Maastricht en delen van het land van Overmaas, met onduidelijke grenzen. Een 
besluit over die grenzen werd naar later doorgeschoven. Over het grondbezit van 
Frederik Hendrik in het Maasland had de Spaanse koning al in 1647 een private 
regeling getroffen. Het Huis van Oranje-Nassau kreeg het land van Montfort (ten 
zuiden van Roermond) en enkele kleinere gebieden van het Overkwartier in volle 
eigendom; de soevereiniteit ervan bleef aan Spanje. De overeenkomst werd inte-
graal in het vredesverdrag opgenomen (artikel 45).15 De Republiek kreeg daarmee 
een tweede kern van invloed in het Maasdal, met de mogelijkheid die later uit te 
bouwen. Het verdrag van Munster bevatte voorts een artikel (op vraag van de Sta-
ten en oorspronkelijk bedoeld voor het beoogde bestand16) dat het graven van 
strategische kanalen verbood. 

(58)  Men sal geen nieuwe Forten vermogen te maecken in de Nederlanden, noch aen d'eene noch 
aen d'andere zijde, oock geene nieuwe vaerten ofte graften graven, daer door men d'eene off 
d’andere partije soude connen steuijten ofte weeren.17 

Ondanks de wat eenzijdige formulering, die het militaire aspect benadrukte, gaf 
het de Republiek een mogelijkheid zich erop te beroepen als er nieuwe plannen 
voor onwelgevallige kanaalverbindingen aan de orde waren.18 

                                                                    
11 Poelhekke, Van Unie tot Rompunie: Een kanttekening bij het vierde eeuwgetij van de Unie van Utrecht, 
p. 12-14. 
12 De Staten-Generaal probeerden in 1657, toen ze onderhandelden over de verdeling van de landen van 
Overmaas, Spanje uit te kopen. Haas, De verdeling van de landen van Overmaas, 1644-1662: Territoriale 
desintegratie van een betwist grensgebied, p. 158. 
13 Kopie en transcriptie van origineel in Groenveld, Vrede van Munster 1648-1998: Tractaat van 'een 
aengename, goede, en oprechte Vrede', p. 28-109, en Unie – Bestand – Vrede, p. 158-186. 
14 Nettesheim, Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern, p. 223. 
15 De regeling moest de schade van de Oranjes vergoeden, hen voor vrede winnen en aan Spanje binden. 
Nettesheim, Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern, p. 223. Linssen, "Laat den Pays toch niet 
beswijcken", p. 258-261. 
16 Het Staatse voorstel bij de bestandsonderhandelingen van 1646 luidde: '(56) Men sal geduyrende de 
tegenwoordige Treves, geen nieuwe Forten vermogen te maecken inde Nederlanden, noch aen d'een 
noch aen d'andere zijde, oock geen nieuwe Vaerten oft Graften graven, daer door men ter expiratie van 
het Bestandt d'een ofte d'andere partye soude konnen stuyten ofte weeren.' Aitzema, Verhael van de 
Nederlandsche Vreede handeling, 2e dr., dl. 2, p. 42. 
17 Groenveld, Vrede van Munster 1648-1998, p. 28-109 en Unie – Bestand – Vrede, p. 158-186. 
18 Het verdrag over het Twaalfjarig Bestand sprak alleen van een verbod op nieuwe forten en nog niet 
over strategische kanalen. Artikel 29: 'Daer en sullen geen nieuwe forten gemaect worden gedurende 
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6.3 Uitvoering en handhaving van de 'sluiting' van de Schelde 

Het vredesverdrag van Munster bevatte fraaie bepalingen over vrije handel, gun-
stige tarieven en onbelemmerd verkeer (zie paragraaf 4.24). Wel legde artikel 14 
vast dat de verplichting voor handelsvaart tussen de zee en Antwerpen, Gent en 
Brugge om in de Republiek te verbodemen, bleef bestaan. Daarmee bevestigde 
Spanje uitdrukkelijk de Zeeuwse soevereiniteit over de Beneden-Schelde en gaf het 
de Staten een handzame greep op de doorvoerrechten. Over de precieze tarieven 
moest nog nader worden overlegd, maar artikel 15 bepaalde dat – om benadeling 
van de Scheldevaart tegen te gaan – de lasten in de Vlaamse kusthavens gelijk 
moesten zijn aan die op de Schelde. Het verbodemen aan de grens in het Schelde-
bekken en de Maas werd aan beide zijden na enkele maanden afgeschaft, zoals ten 
tijde van het Twaalfjarig Bestand. Staatse schepen konden, afgezien van douane-
formaliteiten en betaling van rechten, ongehinderd doorvaren naar de Brabantse 
en Vlaamse binnenhavens. Schepen van het Zuiden hadden evenzo vrije toegang 
tot de wateren en havens van de Republiek. Antwerpen en de Staten van Brabant 
dwongen verder in Brussel af dat de Spaanse licenten op de Schelde werden afge-
schaft. Dat was zeer tegen de zin van het Spaans bestuur, dat die inkomsten drin-
gend nodig had.19 Zeeland verlaagde de Staatse licenten met twee derde om de 
Zeeuwse Schelde weer aantrekkelijk te maken voor de handelsvaart van het Zui-
den. Holland, dat het leeuwendeel van de algemene kosten van de Republiek moest 
dekken, verzette zich tegen die eigenmachtige Zeeuwse actie. Pas jaren later be-
reikten ze een compromis. Het overleg tussen Spanje en de Republiek over de 
hoogte van de tarieven – vanaf 1652 in de Chambre mi-partie – leidde tot niets. Het 
Spaans gezag in Brussel had tijdelijk van de licenten moeten afgezien, maar was 
nog in oorlog met Frankrijk en kon het geld niet missen. Het eiste, als tactische zet, 
dat de Republiek ze ook niet meer zou heffen.20 Het was voor de Staten, gewikkeld 
in de Eerste Engelse Zeeoorlog (1652-1654) met de Republiek van de Lord Protec-
tor Oliver Cromwell (1599-1658), niet aanvaardbaar. De licenten of in- en uitvoer-
rechten bleven daarom aan beide zijden bestaan, zonder afstemming en met wisse-
lende tarieven.21 

Zeeland probeerde wat voordeel te trekken uit de handel van de Spaanse Neder-
landen. Kooplieden uit het Zuiden en derde landen konden Zeeland als voorhaven 
en tussenstation gebruiken. Het verbodemen op de Zeeuwse Schelde was geen 
aanmerkelijke kostenpost, maar de route kwam niet tot grote ontwikkeling. Ver-

                                                                                                                                                                      
t'voorseyde bestand inde Nederlanden, vande eene ofte andere zijde.' Pamflet Knuttel nr. 1588. 
Transcriptie in Groenveld, Unie – Bestand – Vrede, p. 115-127. 
19 Van Damme, "Scaldis geketend", p. 449. 
20 De Staatse onderhandelaars hadden in mei 1646 in Munster verklaard dat het gelijktrekken van de 
heffingen op de Schelde en aan de Vlaamse kust geen inperking was van de soevereiniteit van de ko-
ning, omdat die vrij zou blijven de heffingen zo hoog of zo laag vast te stellen als hij wenste, vooropge-
zet dat ze overal gelijk waren (zie par. 4.24). 
21 Bindoff, The Scheldt question, p. 108-116. Baetens, De nazomer van Antwerpens welvaart, p. 43-46. 
Elias, "Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen", dl. 4, p. 226-228. Voeten, "Antwerpens verzet 
tegen de licenten tussen 1648 en 1670", p. 72-73. 
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voer over de Vlaamse kanalen naar Oostende was door het verplichte verbodemen 
in Gent en Brugge en andere rechten vaak duurder dan verscheping over de 'geslo-
ten' Schelde.22 Handelswaren voor of van Antwerpen werden in kleinere porties 
verzonden over Duinkerken, Dover, Nieuwpoort, Oostende en Hollandse of Zeeuw-
se havens. Amsterdam had daarvan veruit het grootste en beste aanbod van sche-
pen, vracht, retourvracht en diensten. Het werd dan ook in de 17e eeuw een be-
langrijke zeehaven voor Spaans Brabant. Middelburg en Vlissingen bleven beperk-
te regionale centra. Als Antwerpen meer met hen had kunnen samenwerken dan 
was hun combinatie wellicht weer tot een grotere speler in het Europese handels-
netwerk uitgegroeid. De suggestie van sommige auteurs dat Zeeland en Amster-
dam het herstel van Antwerpen zouden hebben tegengewerkt, mist onderbouwing 
en logica (zie ook paragraaf 4.18).23 De Zeeuwse havens hadden alle belang bij de 
Antwerpse Scheldehandel. Amsterdam had andere zorgen dan Antwerpen. De 
Scheldestad was een goede en bekende handelspartner, die in de gegeven politieke 
en economische omstandigheden, waaronder het afstandelijke Spaanse bestuur, 
geen enkele bedreiging vormde. De tarievendiscussie van de hoge overheden ging 
over de optimale opbrengsten van de betreffende vaarroutes, nodig voor de admi-
raliteiten en het leger, niet over de uitsluiting van deze of gene havenstad. De Re-
publiek en Antwerpen hadden beide belang bij lage invoertarieven in het Zuiden, 
de eerste voor de uitvoer van zijn eigen producten, de ander voor zijn handel met 
het achterland.24 

De teleurgestelde Staten van Zeeland deden vanaf 1653 moeite om het verbode-
men aan de grens, dat in oorlogstijd voor wat werkgelegenheid had gezorgd, op-
nieuw in te voeren. Ze betoogden dat dit, mits goed georganiseerd, de smokkel en 
het ontwijken van douanerechten zou tegengaan en dus voor hogere inkomsten 
van de staat zou zorgen. Ook maakte het algemene verbodemen aan de grens het 
voor derde landen moeilijker vrije doorvaart door Zeeland naar Antwerpen te 
eisen. Andere staten waren immers volgens het principe pacta tertiis nec nocent 
nec prosunt25 niet zonder meer gebonden aan artikel 14 van het bilaterale verdrag 
van Munster. Spanje erkende de 'sluiting' voor de eigen onderdanen, maar voelde 
zich niet verplicht ervoor te zorgen dat derde landen zich eraan zouden houden. 
Zweden had al laten weten dat het op Antwerpen zou willen varen en ook de be-
langstelling van Engeland was bekend. Die houding werd door Antwerpen en de 
regering in Brussel actief bevorderd.26 De Staten-Generaal behandelden het 
                                                                    
22 Van Houtte, Economische geschiedenis van de Lage Landen 800-1800, p. 248, vermeldde dat in 1700 de 
verzending van een baal wol van Brussel binnendoor naar Oostende tienmaal duurder was dan over de 
Schelde naar zee. 
23 Bijv. de beoordeling van Groenveld, "Achtergronden en betekenis van de Vrede van Westfalen", p. 62. 
De Republiek en speciaal Zeeland zouden Antwerpen hebben willen isoleren door hoge in- en uitvoer-
rechten, om te voorkomen dat het zou herleven als handelsmetropool. Hij haalde daarbij Baetens' 
proefschrift, De nazomer van Antwerpens welvaart, aan. Dat sprak daar echter niet van en was juist erg 
genuanceerd over de Staatse politiek tegenover Antwerpen. 
24 Van Damme, "Scaldis geketend", p. 500-501. 
25 'Een verdrag schept geen verplichtingen of rechten voor een derde staat zonder diens toestemming'. 
Het principe was al bekend in het Romeinse recht. 
26 Bindoff, The Scheldt question, p. 117-122. 
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Zeeuwse voorstel om ook aan de grens te verbodemen met enige tegenzin. Holland 
en andere provincies vreesden dat het hun handel met het Zuiden zou belemme-
ren. Een meerderheid stemde ten slotte in beginsel toe, maar schoof het tegelijk op 
de lange baan. Ze vroegen het College ter Admiraliteit in Zeeland om advies en een 
ontwerp-reglement en verbonden de zaak met de tarievenkwestie. De afgevaar-
digden van Holland verklaarden zich tegen het plan.27 Enkele maanden later brach-
ten de Zeeuwen hun wens nogmaals dringend naar voren, toen de Engelse regering 
inderdaad vrije en onbelaste doorgang voor haar schepen naar Antwerpen eiste. 
Ook ditmaal wilde Holland niet weten van verbodemen van de binnenvaart. De 
Eerste Engelse Zeeoorlog werd op 15 april 1654 afgesloten met de vrede van 
Westmunster (Westminster). Het verdrag bepaalde onder meer dat Engelse hande-
laren met hun koopwaren vrij in en dóór de Verenigde Provincies naar hun be-
stemming daarin of daarbuiten mochten reizen. Daarbij moesten echter de wetten, 
statuten en belastingregels van het land in acht genomen worden. 

(17)  Item, quod Populares Reipublicae Angliae, quique sub ejus Ditione fuerint, possint libere, tuto ac 
secure in Foederati Belgii Provinciis & singulis suis Ditionibus in Europa perque eas Terra, vel Aqua, ad 
ulla in iis loca, vel ultra eas iter facere, perque ulla earum Oppida, Praesidia, Munimenta transire, 
quae ullis in locis Foederatarum Belgii Provinciarum; aut alibi in earum Ditionibus in Europa sunt vel 
erunt, Mercaturam in omnibus illis locis facientes, eorumque Negotiatores, Institores, Famulive, arma-
ti sive inermes, (armati autem non amplius quadraginta simul) tam sine Bonis suis & Mercimoniis, 
quam cum iis quocunque ire voluerint: Poterit item Populus & Incolae Foederatarum Belgii Provincia-
rum eadem libertate frui in omnibus Reipublicae Angliae Ditionibus in Europa, dummodo in hujusmo-
di Commercio & Mercatura singuli alterutrius Reipublicae Legibus & Statutis utrinque pareant, mor-
emque gerant.28 
[(17)  Item, Dat het Volck van de Republijcque van Enghelandt, ende de welcke onder des selfs ghe-
biedt sullen zijn, vry seecker ende veyligh in de Vereenighde Nederlandtsche Provincien, ende ye-
der ghebiedt van dien in Europa, ende door de selve te Lande ofte te Water, naer alle Plaetsen, bin-
nen, ofte voorts buyten de selve moghen reysen ende passeren alle der selver Steden, Besettinghen 
ende Vestingen, de welcke in eenighe Plaetsen der Vereenighde Nederlandtsche Provincien, ofte el-
ders in der selver ghebiedt in Europa sijn ofte sullen wesen, haren Koophandel in alle Plaetsen dry-
vende, als mede hare Handelaers, Factoors ofte Dienaers, ghewapent ofte onghewapent (edoch ge-
wapende niet meer als veertigh seffens [= tegelijkertijd]) soo wel sonder hare goederen ende 
Koopmanschappen, als met de selve, werwaerts sy sullen willen gaen; Sal van ghelijcken het Volck 
ende de Inwoonders der Vereenighde Nederlandtsche Provincien, de selve vrydom moghen ghenie-
ten, in alle het ghebiedt van de Republijcque van Engelandt in Europa, mits dat in soodanighe 
Commercie ende Koophandel, sich yder wederzijdts gedrage naer de Wetten ende Statuyten van de 
een en de andere Republijcque.]29 

De verdragstekst maakte niet uitdrukkelijk duidelijk – zoals artikel 14 van het 
verdrag van Munster dat voor de Spanjaarden en de Zuid-Nederlanders had ge-
daan – dat de Engelsen niet vanuit zee naar Antwerpen mochten varen. De Repu-
bliek was niet in de positie om dat op die manier met een derde land overeen te 
komen. Artikel 17 (en 12) van het verdrag van Westmunster formuleerde het ver-
                                                                    
27 Aitzema, Saken van staet en oorlogh, dl. 3, p. 936. Het vermelde bij Elias, "Schetsen uit de geschiedenis 
van ons zeewezen", dl. 4, p. 228, dat Zeeland in deze periode eerst de opening van de Schelde wenste en 
daarna weer de sluiting, is verwarrend. Het ging hier enkel om het verbodemen aan de binnengrens. 
28 Parry, The consolidated treaty series, dl. 3, p. 225-255 (originele Latijnse tekst, 18e-eeuwse Engelse 
samenvatting en gedeeltelijke moderne Engelse vertaling). De datering 5 april 1654 bij bijv. Parry is 
'Oude Stijl' (Juliaanse tijdrekening). 
29 Aitzema, Saken van staet en oorlogh, dl. 3, p. 918-925 (volledige eigentijdse Nederlandse vertaling). 
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bod subtiel en indirect door te verwijzen naar de eigen wetten en statuten. De Sta-
ten-Generaal voelden zich enkele maanden later al gedwongen de geschiedenis en 
betekenis van de Schelderegeling beter uit te leggen. Reden daarvoor waren de 
voorbereidingen van enkele Engelse handelaren om naar Antwerpen te varen. 

De 'Provisionele Deductie' die de Staten in juli 1654 voor hun ambassadeurs op-
stelden, is de enige officiële juridische verantwoording van de 'sluiting' van de 
Schelde tussen 1648 en het einde van de 18e eeuw.30 Stanley Bindoff oordeelde dat 
de Staten de Schelderegeling tegenover Engeland uit nood verdedigden met een 
beroep op het Zeeuwse stapelrecht, meer precies het twijfelachtige Middelburgse 
wijnstapelrecht, omdat artikel 14 van het verdrag van Munster geen derdenwer-
king had.31 Dit lijkt mij niet het geval, al zijn tekst en structuur van de nota wat 
verwarrend. Zorgvuldige lezing leert dat de Staten drie pijlers voor het Schelde-
regime onderscheidden. De belangrijkste was het soevereine recht van de Repu-
bliek om voor haar grondgebied en wateren verkeers- en belastingregelingen te 
treffen. Zo was er de resolutie van de Staten-Generaal van 13 januari 1609 (zie 
paragraaf 4.13) over schepen die vanuit zee in de Republiek aankwamen met goe-
deren bestemd voor het Zuiden (of omgekeerd). Al die vracht (ook van Staatse 
schepen) moest worden belast met in- en uitgaande rechten en verplicht verbo-
demd worden. De Deductie stelde dat dit in verschillende opzichten van het groot-
ste belang was voor het functioneren en het behoud van het Land. Of dat sloeg op 
de veiligheid van dijken en steden in de Delta, de inkomsten voor de Admiralitei-
ten, of wat anders, werd niet nader aangegeven.32 Dat de regeling niet in het ver-
drag van het Twaalfjarig Bestand was opgenomen, zou een duidelijk teken zijn dat 
ze niet alleen krachtens die (geheime) resolutie gold, maar jure suo (volgens hun 
eigen recht) tot de bevoegdheid van de Verenigde Provincies in het algemeen en de 
provincie Zeeland in het bijzonder behoorde. 

… Soo staet te noteren dat de Riviere de Schelde, alsmede de Canaelen van 't Sas ende Zwyn, ende 
andere Zeegaten daer op responderende, van de syde van de Heeren Staeten van de Vereenighde 
Nederlanden gesloten worden gehouden. 
Ende dat boven dien aen de Provincie van Zeelandt by goede titule toekomt het Stapelreght over al-
le die Schepen, die komende uytter Zee, inloopen in de Rivieren ende Canaelen boven gementio-
neert, welke Schepen dienvolgende gehouden syn haere Koopmanschappen in Zeelandt te ontlae-
den, ende deselve in andere Schepen te laeden. Synde de Heeren Staeten van Zeelandt van 't gunt 
voorsz. is in immemoriale possessie, ende nogh tegenwoordigh in vigoureuse ende levende practy-
que van dien. 
Tot conservatie van welck Reght (waer van den dienst van den Lande in 't gemeen in verscheyde 
respecten ten hoogste is dependerende) by haer Ho. Mog. successivelyk ende van tydt tot tydt ver-

                                                                    
30 Verbael gehouden door de Heeren H. van Beverningk, … als gedeputeerden … van de Heeren Staeten 
Generael der Vereenigde Nederlanden aen de Republyck van Engelandt, nr. 102, besluit van 24 juli 1654, 
p. 514-517. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, dl. 3, p. 936-937 (met wat verminkte tekst). 
31 Bindoff, The Scheldt question, p. 117-123, 129. 
32 Het belang van (geld voor) een goede waterstaat was een hoofdpunt in de politiek van de Republiek. 
De beveiliging van de Delta met dijken en keersluizen was al eeuwenlang een grote zorg, vooral nadat 
de veenbodems door turfwinning en ontwatering sterk gedaald en de zeearmen en meren uitgebreid en 
verdiept waren. Voor die zorg was een goede organisatie en veel geld nodig. Van Dam, "Ecological 
challenges, technological innovations", p. 505-506, en "De wortels van de Republiek: De overwinning 
van een milieucrisis", p. 132-134. Van de Ven, Leefbaar laagland, p. 91-115. 
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scheyde Resolutien syn genomen. Ende namentlyck op den 13. January 1609. by welcke Resolutie 
de Provincien eendraghtelyck verstaen, dat de Schepen uytter Zee binnen Duyns in de Vereenighde 
Nederlanden komende, sonder onderscheyt waer deselve t'huys behoren, waer van de ladinge ge-
destineert is op de Steden ende Plaetsen van de Aertzhertogen, in de Vereenighde Nederlanden ge-
houden sullen syn te betaelen niet alleen de inkomende, maer ook de uytgaende lasten, ook eenpa-
righlyck ontladen, gevisiteert ende verbodemt worden, alvoren deselve nae de Steden ofte Plaetsen 
van de Aertshertogen, door de Rivieren, Stroomen ende Waeteren van de Vereenighde Landen sul-
len mogen passeren. 
Ende staet wel te letten, dat in het Tractaet van bestant met de Aertshertogen Albertus en Isabella, 
den 9. April daeraenvolgende gesloten, niet en wordt bevonden dienaengaende yetwes geconveni-
eert ofte verdraegen te syn, tot een notoir ende evident teycken dat het gunt voorsz., niet alleen uyt 
kraghte ende in gevolge van voorgaende stipulatie, maer juro suo, den Staet in 't gemeen, ende de 
Provintie van Zeelandt in 't particulier is competerende. 
[Volgt passage over het verdrag van Munster en dat van Westmunster …] 

De tweede pijler van het Schelderegime, minder belangrijk, was het 'stapelrecht' 
dat Zeeland van oudsher op de Scheldetakken zou uitoefenen.33 Blijkens de toelich-
ting in de Deductie werd hier niet, zoals Bindoff dacht, het wijnstapelrecht of een 
ander vol stapelrecht (met gedwongen verkoop) bedoeld, maar de verplichting tot 
overladen (verbodemen). Vanaf de 17e eeuw werd een overslagverplichting zonder 
gedwongen verkoop – soms een rest van een vol stapelrecht – vaker 'stapelrecht' 
genoemd.34 Dat de Zeeuwse regeling – een gewoonterecht en geen verzekerd recht 
– al lang bestond, was in 1609 voor de Staten-Generaal een extra grond om met het 
Zeeuwse voorstel voor de verbodemingsplicht in te stemmen. De verplichting ging 
trouwens niet alleen voor Zeeland maar voor alle provincies gelden. Vracht voor 
Antwerpen die langs Amsterdam of Rotterdam aankwam, moest daar dus verbo-
demd worden. De derde pijler, eveneens minder belangrijk, was artikel 14 van het 
verdrag van Munster. In de Deductie werd uitgelegd dat de Staten bij het eind van 
de oorlog, om latere meningsverschillen te voorkomen, ook externe erkenning van 
de 'sluiting' van de Schelde zochten. De koning van Spanje, als voornaamste be-
trokkene, moest de regeling daarom nadrukkelijk bevestigen. Na de vrede zou dit 
Schelderegime steeds consequent en zonder onderscheid zijn toegepast, ook voor 
de eigen onderdanen en ingezetenen van de Republiek. Er was dan ook geen reden 
een uitzondering te maken voor de Engelsen. De geplande vaart vanuit Engeland 
ging na een diplomatieke afweging in Londen niet door en het probleem deed zich 
voorlopig niet meer voor.35 

In april 1665, tijdens de Tweede Engelse Zeeoorlog (1665-1667), verdubbelden de 
Staten de licenten en kreeg Zeeland eindelijk gedaan dat het verbodemen van de 
binnenvaart op de Schelde en bij Sas van Gent weer werd ingevoerd.  

De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. … Doen te weten: Dat Wy om verscheyden goede 
redenen, raeckende den dienst en voordeel van de schipvaert, ende commercie deser Landen, 
midtsgaders om te beneficieren 's Landts middelen, door 't ontdecken ende stuyten van menighvul-

                                                                    
33 In de Deductie werd gezegd dat er 'bovendien' een Zeeuws stapelrecht bestond; dat leek niet op een 
hoofdargument. 
34 'Stapelrecht wurde der erzwungene Umschlag ohne Feilbietungszwang erst vom 17. Jahrhundert an 
genannt.' Gönnenwein, Das Stapel- und Niederlagsrecht, p. 322. 
35 Verbael gehouden door de Heeren H. van Beverningk, nr. 103, 31 juli 1654, p. 518. Bindoff, The Scheldt 
question, p. 123. 
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dige frauden, goetgevonden hebben, dat wederom geintroduceert, ende in train ghebracht sal wer-
den, als voor desen, de verbodeminge der goederen en koopmanschappen, passerende langhs de 
respective vlooten voor Lillo, ende 't Sas van Gent, …36 

Het moment voor het invoeren van de dubbele verbodemingsplicht was ongeluk-
kig omdat ter zelver tijd in het Zuiden verbeterde kanalen tussen Gent en Oostende 
in gebruik genomen werden. De regering in Brussel reageerde fel door elke directe 
of indirecte medewerking aan het lastbreken op de grens ten strengste te verbie-
den. De grensoverschrijdende handel op de Schelde viel daardoor stil. Omdat hun 
strijd op zee aanvankelijk slecht verliep, schaften de Staten dit verbodemen al na 
enkele maanden weer af. Na de oorlog verlaagden ze ook de licenten weer.37 

6.4 Buurlanden beschikken over de Spaanse Nederlanden 

In 1658 was Spanje nog steeds in oorlog met Frankrijk en Engeland. Het leger van 
de jonge Franse koning Lodewijk XIV (1638-1715) rukte dat jaar op in Artesië en 
Zuid-Vlaanderen. Duinkerken werd door Engeland bezet. Wat er over was van de 
Vlaamse oorlogsvloot hield op te bestaan; de weinige Vlaamse handelsschepen 
bleven zonder bescherming. De Republiek zag zijn eigen veiligheid en welvaren 
bedreigd en overwoog passieve of actieve hulp aan het bedreigde Zuiden. De oor-
log kostte de Fransen inmiddels veel geld en moeite; ook wilden ze geen Engelse 
machtsuitbreiding op het vasteland. Om tijd te winnen, en de welgezinde belang-
stelling van de Staten-Generaal te wekken, deed de Franse eerste minister kardi-
naal Mazarin hun in juli 1658 een opmerkelijk voorstel. Koning Lodewijk kon, naar 
zijn zeggen, niet langer aanzien dat de Zuidelijke Nederlanden zuchtten onder de 
slavernij van de Spaanse koning. Zijn veroveringen zouden er enkel op gericht zijn 
deze landen van dat juk te bevrijden en ze de gelegenheid te geven zich te 'kanton-
neren' tot een onafhankelijke confederale republiek, naar het voorbeeld van Zwit-
serland en de zeven Verenigde Nederlanden. Frankrijk was in dat geval bereid al 
zijn veroveringen van dat jaar en zelfs Atrecht op te geven. De Staten-Generaal 
zouden daarentegen, wat Frankrijk betrof, een aantal plaatsen in het Zuiden kun-
nen bezetten, die ze voor hun verdediging nodig achtten. De Fransen polsten of de 
Staten-Generaal deze zaak wilden ondersteunen en een samenwerkingsverbond 
wilden aangaan met de Zuidelijke Republiek.38 Het plan, waarvan de opzet verder 
onduidelijk bleef, deed denken aan de eerdere geforceerde en slecht voorbereide 
pogingen tot samenwerking of hereniging die in 1632 en 1635 waren ondernomen. 
De ingewijden in het Noorden ontvingen het in meerderheid met actieve belang-

                                                                    
36 'Waerschouwinge' van 17 april 1665. Cau, Groot placaet-boeck, dl. 3, p. 1377. 
37 Bindoff, The Scheldt question, p. 114-116. Beknopt onderzoek van het recht der Nederlandsche Repu-
bliek, tot het gesloten houden van de Schelde, p. 32. 
38 Basnage de Beauval, Annales des Provinces-Unies, depuis les negociations pour la paix de Munster, dl. 1, 
p. 529-530. Fruin, Brieven van Johan de Witt, dl. 2, p. 46-59. Molsbergen, Frankrijk en de Republiek der 
Vereenigde Nederlanden 1648-1662, p. 179-182. Japikse, Johan de Witt, 2e dr., p. 149-151. Geyl, Geschie-
denis van de Nederlandse stam, 2e dr., dl. 2, p. 26-27. Rowen, John de Witt, Grand Pensionary of Holland, 
1625-1672, p. 281-286. 
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stelling. Enkelen toonden zich afkerig of sceptisch. In Amsterdam wees men onder 
andere op de vruchtbare handelsbetrekkingen met het Spaanse Rijk en de kwets-
baarheid van een eventuele Zuidelijke Republiek. Johan de Witt (1625-1672), Hol-
lands raadpensionaris, meende na zorgvuldige afweging dat de Staten op het Fran-
se voorstel in moesten gaan. Hij verwachtte dat anders Frankrijk en Engeland op 
korte termijn heel de Spaanse Nederlanden zouden innemen en zo buren van de 
Republiek zouden worden. De directe nabijheid van die machtige staten was ge-
vaarlijk en een bron van handelsnijd. Engeland zou zich meester willen maken van 
de Vlaamse zeehavens en belangrijke koopsteden in Brabant. De economische 
bepalingen uit het verdrag van Munster, zoals de 'sluiting' van de Schelde en de 
gelijkschakeling van de tarieven aan de Vlaamse kust met die op de Schelde, het 
Zwin en het Sas, zouden waarschijnlijk niet door Engeland worden aanvaard. De 
Witt deed moeite om het project op gang te brengen, maar Frankrijk onttrok zich al 
spoedig aan nader overleg, terwijl Engeland niet eens betrokken bleek. Waar-
schijnlijk was het kantonneringsplan van 1658 voor Frankrijk alleen een noodver-
zekering voor de korte termijn, die extra druk legde op Spanje. De Staten-Generaal 
onderhandelden weer met Spanje over de grenskwesties die in Munster niet waren 
opgelost. Men kwam overeen de landen van Overmaas in evenwaardige helften te 
splitsen, maar raakte niet uit de precieze verdeling. Ook de overdracht van het 
Gelders Overkwartier aan de Staten, in artikel 52 voorzien, bleef zonder oplossing 
omdat de Spaanse gezant geen instructie had en de Staten geen bevredigend bod 
van gelijke waarde deden.39 De Fransen konden in november 1659 met Spanje de 
voordelige Vrede van de Pyreneeën sluiten, waarbij ze een deel van hun veroverin-
gen in de Zuidelijke Nederlanden behielden.40 Door een voorgenomen huwelijk 
met een dochter van Filips IV legde Lodewijk de potentiële basis voor verdere 
aanspraken op delen van de Spaanse Monarchie, al werden die voorlopig formeel 
uitgesloten.  

In april 1662 kon de Republiek, op zoek naar veilige, evenwichtige en voordelige 
allianties, opnieuw een verdedigend verbond en handelsverdrag met Frankrijk 
sluiten.41 Frankrijk verwachtte dat het hiermee een verbond tussen Spanje en de 
Staten, tégen Franse uitbreiding in de Zuidelijke Nederlanden, kon voorkomen. Bij 
de nieuwe Engelse koning Karel II (1630-1685) bereikten de Staten slechts een 
platonische vriendschapsverklaring, waarbij de belangrijkste scheepvaart- en han-
delsproblemen bleven bestaan. De Engelsen sloten een samenwerkingsverdrag met 
Portugal – de belangrijkste concurrent van de Republiek in Azië en Zuid-Amerika – 
dat met Spanje in oorlog was. Hun Vlaamse bruggenhoofd bij Duinkerken verkoch-

                                                                    
39 Basnage, Annales des Provinces-Unies, p. 545-546. Haas, De verdeling van de landen van Overmaas, p. 
166-184. 
40 Lonchay, La rivalité de la France et de l'Espagne aux Pays-Bas (1635-1700), p. 177-179. Kramer, "De 
Europese Grote Mogendheid, 1648-1697", p. 136. 
41 Verdrag van vriendschap, verbond, handel en scheepvaart tussen de Franse koning en de Staten-
Generaal van 27 april 1662 te Parijs. Franse en Nederlandse tekst bij Aitzema, Saken van staet en oor-
logh, dl. 4, p. 863-880. Parry, The consolidated treaty series, dl. 7, p. 139-171 (Franse tekst). Elzinga, Het 
voorspel van den oorlog van 1672: De economisch-politieke betrekkingen tusschen Frankrijk en Nederland 
in de jaren 1660-1672, p. 148. 
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ten ze aan Frankrijk.42 Mede daardoor stemde Filips IV – ziek en verzwakt – in ok-
tober 1662 uiteindelijk in met het 'Partagetraktaat'. Daarbij werden de landen van 
Overmaas concreet maar langs grillige grenzen verdeeld. De Republiek versterkte 
daarmee haar positie rond Maastricht.43 In die situatie sprak De Witt in maart 1663 
met de nieuwe Franse ambassadeur in Den Haag, Godefroi d'Estrades. Hij vroeg 
hem zijn mening over een plan, dat in de belangrijkste Vlaamse steden zou leven, 
om in het Zuiden een katholieke Nederlandse Republiek op te richten, los van Span-
je. Mogelijk was er geen serieus Vlaams plan – er zijn tenminste geen verdere spo-
ren van – en wilde De Witt alleen de Franse bedoelingen peilen. d'Estrades wees De 
Witt erop, dat het beter zou zijn rekening te houden met de aanspraken die de echt-
genote van Lodewijk XIV op de Zuidelijke Nederlanden kon laten gelden.44 Naar 
aanleiding daarvan schreef de raadpensionaris een intern memorandum waarin hij 
de voor- en nadelen van verschillende scenario's uiteenzette.45 Als meest voordelig 
voor de Staten zag hij het eerdere plan voor een kantonnement van de Zuidelijke 
provincies. De uitvoerbaarheid ervan schatte hij zeer laag in. Andere mogelijkheden, 
als de overdracht aan de Duitse keizer of het gewapenderhand verdedigen van het 
Zuiden door een coalitie van het Duitse Rijk, Engeland en de Republiek, achtte hij 
helemaal onrealistisch. Wat overbleef was de optie om een voldoende buffer aan de 
zuidgrens van de Republiek te voorzien en te aanvaarden dat de rest van de Spaan-
se Nederlanden aan Frankrijk zou toevallen. De verzekering voor die buffer zou 
men tijdig van Frankrijk moeten krijgen. Dat land zou onder druk gezet kunnen 
worden door voorzichtig met andere scenario's te dreigen. De Witt stelde voor 
Frankrijk steun te vragen voor het kantonnement, maar eventueel ook een over-
eenkomst met dat land over een verdeling van de Zuidelijke Nederlanden in het oog 
te nemen. Om te bepalen waar in dat laatste geval de grens tussen de Staten en 
Frankrijk diende te liggen, had hij advies gevraagd aan een ingenieur-
vestingbouwer en een Dordtse koopman-Maasschipper.46 Zowel de veiligheid als 
het behoud van handel en nijverheid, en vrees voor het ontwijken van de bestaande 
handelsroutes, speelden daarbij een rol. Oostende, Plassendale47, Brugge, Gent, 
Dendermonde, Rupelmonde, Mechelen, Aarschot, Diest, Maastricht, zo mogelijk ook 
het fort Navagne (de Elvenschans bij Eijsden) en het kasteel Argenteau (Erkenteel, 
boven Wezet), en alle plaatsen ten noorden daarvan, moesten Staats gebied wor-

                                                                    
42 Molsbergen, Frankrijk en de Republiek der Vereenigde Nederlanden 1648-1662, p. 204-211. Japikse, 
Johan de Witt, 2e dr., p. 170-174. Kramer, "De Europese Grote Mogendheid, 1648-1697", p. 138-139. 
Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam, 2e dr., dl. 2, p. 37-38. 
43 Partagetraktaat van 26/27 dec. 1661 in Den Haag, ratificatie in 1662. Cau, Groot placaet-boeck, dl. 2, 
p. 2777-2792. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, dl. 4, p. 793-800 (tekst traktaat en ratificatie). Haas, 
De verdeling van de landen van Overmaas, p. 185-259 en p. 294-314 (tekst traktaat). Parry, The consoli-
dated treaty series, dl. 7, p. 27-50 (Franse vertaling). 
44 Japikse, Johan de Witt, 2e dr., p. 175-176. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam, 2e dr., dl. 2, p. 38. 
Rowen, John de Witt, p. 474-475. 
45 Fruin, Brieven van Johan de Witt, dl. 2, memorie in aanhangsel, p. 579-588. Japikse, Johan de Witt, 2e 
dr., p. 176-177. Rowen, John de Witt, 475-476. 
46 Van Brakel, "Eene deductie en een reisbericht van Herman Gijsen uit 1663 betreffende de economi-
sche belangen der Republiek in de Zuidelijke Nederlanden", met de tekst van het rapport. 
47 Fort Plassendale bij Oudenburg, waar het kanaal Plassendale-Nieuwpoort aansluit op het kanaal 
Brugge-Oostende. 
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den. Dat gold vanzelfsprekend ook voor Opper-Gelre en het nog Spaanse deel van 
Overmaas. De Witt sprak in zijn memorandum nog niet over plaatsen die de Staten 
in het geval van een kantonnement zouden moeten krijgen. 

Bij de verkennende besprekingen die De Witt – nog zonder enig officieel mandaat – 
met de Fransen voerde, toonden deze grote belangstelling, zowel voor het kanton-
nement als voor de opdeling van de Spaanse Nederlanden. In eigen land bleek de 
raadpensionaris zijn hand te hebben overspeeld. Vooral Amsterdam wenste de 
bestaande evenwichten en de vrede met Spanje te bewaren, en wilde geen moei-
lijkheden door de opname van Antwerpen in de Republiek. De Witt moest op zijn 
schreden terugkeren en kon alleen nog het kantonnementsplan inbrengen, waar-
voor hij geen medestanders van betekenis in het Zuiden had.48 Met d'Estrades 
besprak hij een ontwerpverdrag dat uitging van de vorming van een katholieke 
Republiek, waarbij Frankrijk en de Staten zich voor hun veiligheid en handelsbe-
langen enkele grensgebieden zouden toeëigenen. Het grootste probleem waren de 
betwistbare erfaanspraken van de Franse koning op een groot deel van de Spaanse 
Nederlanden, die twijfel deden rijzen over de duurzaamheid van een kantonne-
ment.49 Op 3 oktober 1663 spraken de Staten van Holland en West-Friesland zich 
er in een geheime resolutie over uit. Ze besloten dat de Zuidelijke Nederlanden in 
het bezit van de Spaanse kroon moesten blijven zolang de koning of zijn zoon zou-
den leven. Daarna pas zou het gebied zich met steun van en in verbond met Frank-
rijk en de Staten dienen te kantonneren tot een vrije Republiek van samenwerken-
de steden of stedengroepen. De Staten zouden daarbij moeten zorgen dat de be-
staande afspraken over de handel met het Zuiden gehandhaafd bleven en de ver-
voersstromen niet versperd of omgeleid zouden worden. Daartoe moest een aantal 
strategische steden en forten – maar minder dan voorzien bij het verdelingsplan – 
aan hen overgedragen worden.50 De raadpensionaris stelde in december in die zin 
ontwerp-verdragsartikelen op, waarover hij verder met Frankrijk onderhandelde. 
De belangrijkste economische bepalingen en die over het grondgebied waren: 

(3)  Le tout pourtant avec cette condition que tous les avantages, prerogatives & precautions que sa 
Majesté & lesdits Seigneurs Estats ont acquis & stipulé par leur Traittez faits avec le Roy d'Espagne, a 
l'esguard des susdits Pays-Bas demeureront en leur vigueur; En sorte que tant sa Majesté & les Habi-
tans des Provinces Unies en jouiront entierement & sans aucun empeschement, non obstant le chan-
gement de Gouvernement des susdits Pays-Bas …; & particulierement que l'on ne pourra faire des ca-
neauxs dans ces mesmes Pays, qui en rendroient l'entrée plus difficile, ou qui pourroient faciliter de 
transport des danrés & Marchandises au prejudice du Commerce & des Manifactures desdites Pro-
vinces Unies d'autant qu'il ne seroit nullement raisonnable que procurant un si grand bien au susdits 
Pays-Bas, l'on travaillat a son propre prejudice & de l'effect de tout ce qui est contenu en cet Article sa 

                                                                    
48 Japikse, Johan de Witt, 2e dr., p. 178-179. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam, 2e dr., dl. 2, p. 38. 
Rowen, John de Witt, p. 476-478. 
49 Lodewijk XIV, gehuwd met de Spaanse infanta Maria-Theresia, beriep zich o.a. op het in Brabant 
voorkomende (private, maar niet feodale of staatsrechtelijke) devolutierecht, dat dochters uit een 
eerder huwelijk bij erfenis voorrang gaf boven zonen uit een volgend huwelijk. De infanta had welis-
waar afstand gedaan van haar eventuele erfrechten, maar de bruidsschat die als compensatie daarvoor 
kon gelden, werd niet betaald. Fruin, De oorlog van 1672, dig. uitg., p. 33. Rowen, John de Witt, p. 478-
479. 
50 De Witt, Secrete resolutien van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Holland en Westvriesland, dl. 2, 
p. 413-414. 
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Majesté & les Seigneurs Estats Generaux demeureront guarands l'un a l'autre. 
(4)  Mais d'autant que pour les considerations cydessus touchées il importe notablement à sa Majesté 
& auxdites Seigneurs Estats dans ce changement & cette nouvelle face d'affaires des susdits Pays-Bas 
de bien couvrir leur Frontieres contre les Puissances Estrangeres qui voudroient s'en mesler, & y pren-
dre part, seront mis es mains de sa Majesté les Villes & Places … … 
& entre les mains desdits Seigneurs Estats Ostende, Plassendael, Bruges, Damme, Blanquenberge, & les 
Forts situez entre les mesmes Places, & ceux de l'Escluse, comme aussi ce que le Roy d'Espagne possede 
a present de la Province de Gueldre & des quatres Pays d'Outremeuse, le Chasteau de Navaigne, Argen-
teau, avec leur dependences.51 
[(3)  Dit alles echter onder de voorwaarde dat alle voordelen, voorrechten en voorzorgen die Zijne 
Majesteit (de koning van Frankrijk) en de genoemde Heren Staten-Generaal met betrekking tot de 
genoemde (Spaanse) Nederlanden hebben verkregen en vastgelegd door hun verdragen met de ko-
ning van Spanje van kracht blijven. Zijne Majesteit en de inwoners van de Verenigde Provincies zul-
len deze volledig en ongehinderd blijven genieten, ook na de wisseling van de regering van de ge-
noemde Nederlanden … In het bijzonder zal men in deze landen geen kanalen mogen aanleggen die 
de toegang ervan zouden bemoeilijken of die het vervoer van voedingsmiddelen en andere koop-
waar ten nadele van de handel en nijverheid van de genoemde Verenigde Provincies zouden kun-
nen bevorderen. Het zou immers geheel onredelijk zijn dat men door het bezorgen van een zo grote 
weldaad aan de genoemde Nederlanden zijn eigen nadeel zou bewerken. Zijne Majesteit en de He-
ren Staten-Generaal zullen bij alles wat in dit artikel begrepen is voor elkaar garant staan. 
(4)  Aangezien het om de hierboven genoemde redenen voor Zijne Majesteit en de Heren Staten-
Generaal bij deze verandering en nieuwe situatie van de genoemde Nederlanden zeer belangrijk is 
hun grenzen te beschermen tegen vreemde mogendheden die zich erin zouden willen mengen en er 
deel aan zouden willen hebben, zullen aan Zijne Majesteit de volgende steden en plaatsen worden 
overgedragen … (niet ingevuld). 
Aan de genoemde Heren Staten-Generaal zullen worden overgedragen Oostende, Plassendale, 
Brugge, Damme, Blankenberge en de forten die daartussen gelegen zijn, en die bij Sluis, alsmede 
hetgeen de koning van Spanje tegenwoordig bezit van de provincie Gelderland (het Overkwartier) 
en van de vier landen van Overmaas52, het kasteel Navagne, Argenteau, met aanhorigheden.] 

De opmerking of suggestie bij Japikse en Geyl53, dat de bepaling over het verbod 
om kanalen aan te leggen een nieuwigheid zou zijn, ontleend aan het rapport van 
de hiervoor genoemde Dordtse koopman-Maasschipper, lijkt onjuist. Dat rapport 
ging niet in het bijzonder op kanaalverbindingen in. De bedoelde bepaling, die 
geplaatst werd in het kader van de oude overeenkomsten met Spanje, zal ontleend 
zijn aan het hiervóór aangehaalde artikel 58 van het verdrag van Munster, dat 
dezelfde strekking had. De bezorgdheid van de Staten gold pogingen om de Schel-
de, de Maas en de Rijn, rivieren waar ze een sterke positie hadden of wilden uit-
bouwen, door nieuwe kanalen te ontwijken. De onderhandelingen van de Staten 
met Frankrijk over de kantonnering of de verdeling van de Spaanse Nederlanden 
leidden uiteindelijk tot niets en werden in 1664 afgebroken. Lodewijk XIV wilde 
kunnen ingrijpen als daar een goede gelegenheid voor was, en niet hoeven wach-

                                                                    
51 Idem, p. 414-416 (14 dec. 1663). 
52 De landen van Valkenburg, 's-Hertogenrade en Daalhem (Dalhem), en waarschijnlijk het aangrenzen-
de kleine hertogdom Limburg dat eveneens verbonden was met het hertogdom Brabant. De Dordtse 
koopman-Maasschipper, die De Witt had geadviseerd, wees op het belang van Navange, Argenteau en 
Limburg: '… als mede het fort Navaigne ende Argentou om de revier de Mase tot Luyck toe vrij te heb-
ben. Het stedeken Linborch met sijn lantschop, zijnde aen de landen van Overmaes annex, soude oock 
seer dienstich sijn om also een pas te hebben tot Trier toe om den bodem van Lutsenborch [Luxem-
burg] te mijden.' Tekst bij Van Brakel, "Een deductie en een reisbericht van Herman Gijsen uit 1663", p. 
56. 
53 Japikse, Johan de Witt, 2e dr., p. 180. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam, 2e dr., dl. 2, p. 39. 
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ten tot na de dood van Filips IV en diens zoon Karel. Ook voelde hij weinig voor 
waarborgen over nieuwe grenzen en de economische status quo in de Nederlan-
den. De Hollandse steden, vooral Amsterdam, gaven De Witt geen ruimte voor 
enige toegeving op het door hen voorgestelde ontwerpverdrag. De Franse koning 
wist dat hij voorlopig geen actieve tegenstand van betekenis te verwachten had en 
hield de handen liever vrij.54 Met de oude Spaanse koning Filips konden de Staten 
in september 1664 nog een 'Tractaet van Limytscheydinge' voor de nadere bepa-
ling van de grens in Vlaanderen sluiten.55 De grens in Brabant werd niet meer in 
bijzonderheden vastgelegd. 

6.5 Verpanding van Vlaamse en Maaslandse steden en forten 

Na de dood van koning Filips IV in september 1665 dreigde Lodewijk op grond van 
zijn geconstrueerde erfaanspraken een groot deel van de vrijwel onverdedigde 
Spaanse Nederlanden in te nemen. Maria Anna van Oostenrijk (1634-1696), regen-
tes voor de jonge Spaanse opvolger Karel II (1661-1700), zocht in mei 1667 in 
uiterste nood hulp bij de Republiek.56 Deze had er alle belang bij Frankrijk te stui-
ten, maar was in haar politieke bewegingsruimte beperkt door het vriendschaps- 
en handelsverdrag dat ze in 1662 met dat land had gesloten. De Spaanse regering 
belastte Esteban de Gamarra, ambassadeur in Den Haag, en vanaf september ook 
Jan-Baptist van Brouchoven, baron van Bergeyck, met de onderhandelingen.57 Ze 
had oude punten van wrijving, vooral bij de Staten van Zeeland, toen al zo goed 
mogelijk uit de weg geruimd of voor de vorm in behandeling genomen. Daarbij 
ging het vooral om de in- en uitvoerrechten die Staatse koopvaarders in Oostende 
en andere Vlaamse zeehavens moesten betalen als ze daar door storm of tegen-
wind gedwongen binnenliepen. Ook de achterstallige betalingen van de Spaanse 
koning aan de prins van Oranje, de latere stadhouder Willem III (1650-1702), 
kwamen aan de orde.58 Spanje wilde een verdedigend verbond met de Republiek – 
zo mogelijk ook met Engeland en het Duitse Rijk – en vroeg dringend Staatse troe-
pensteun.59 Die steun zou ze uit eigenbelang en voor eigen rekening moeten verle-
nen, omdat ze mocht verwachten een volgend doelwit te worden. Frankrijk stelde 
intussen de Republiek een aanvallend verbond voor, waarbij beide landen Spanje 

                                                                    
54 Rowen, John de Witt, p. 479-485. 
55 Verdrag van 20 sept. 1664 te Brussel. Cau, Groot placaet-boeck, dl. 3, p. 313-315. Aitzema, Saken van 
staet en oorlogh, dl. 5, p. 307-309 (tekst verdrag). Parry, The consolidated treaty series, dl. 8, p. 187-203 
(Nederlands met Franse vertaling). 
56 Lonchay/Cuvelier, Correspondance de la Cour d'Espagne, dl. 5, nr. 68 (Regentes aan Gabarra, 28 mei 
1667). 
57 De baron van Bergeyck was van het najaar van 1667 tot het voorjaar van 1668 bijzonder gezant in 
Den Haag. Hij was raadsheer van de Consejo de Flandes (Vlaamse Raad) in Madrid en de Raad van State 
in Brussel. Jan-Baptist van Brouchoven werd in 1665 baron en in 1676 graaf van Bergeyck. 
58 Aitzema, Saken van staet en oorlogh, dl. 6, p. 279-283. 
59 Een kort overzicht van de Spaanse hulpverzoeken in 1667 geeft de brief van Gamarra aan de Staten-
Generaal van 4 dec. 1667. Aitzema, Saken van staet en oorlogh, dl. 6, p. 332. 
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zouden dwingen van een groot aantal steden en gebieden afstand te doen.60 Wat 
daarbij de gebiedswinst voor de Staten zou zijn, werd in de bewaard gebleven 
briefwisselingen niet vermeld. Aitzema vermeldde dat Frankrijk in het geheim 
aanbood de Spaanse bezittingen te verdelen zoals in 1635 was voorzien, en daar-
boven zelfs Gent en Brugge aan de Staten te laten.61 De Staten-Generaal werden in 
het voorjaar van 1667 nog vooral in beslag genomen door een zeeoorlog met de 
Engelsen. Nadat ze in juli met hen de Vrede van Breda hadden gesloten, voerden ze 
gelijklopende vertrouwelijke onderhandelingen met Frankrijk en met Spanje. Het 
Franse aanvals- en verdelingsplan ontmoette in de Republiek dezelfde bezwaren 
als in 1663. De Hollandse raadpensionaris Johan de Witt wees na ruggespraak met 
de voornaamste regenten het voorstel niet helemaal af. De Franse koning zou met 
Staatse hulp genoegdoening kunnen krijgen, maar zijn gebiedsaanspraken moeten 
matigen en voorlopig de wapens laten rusten. Als Karel II van Spanje zonder na-
komelingen zou overlijden, mocht Lodewijk geen nieuwe aanspraken laten gelden. 
De overblijvende Zuidelijke Nederlanden zouden zich dan dienen te kantonneren 
volgens het Hollandse plan van 1663.62 Een reactie van Lodewijk, die al op veld-
tocht was in Vlaanderen, bleef voorlopig uit. 

De hulpverzoeken die Spanje vanaf mei 1667 aan de Staten richtte, brachten de 
Republiek in een moeilijk parket. Door gebrek aan troepen, geld en goede leiding 
dreigden de Zuidelijke Nederlanden in korte tijd door Frankrijk onder de voet 
gelopen te worden, met alle gevaren van dien voor het Noorden. Voor De Witt leek 
het de enige oplossing dat Spanje zich zou neerleggen bij een beperkte overdracht 
van grondgebied aan Frankrijk, en dat het zich met hulp van derden voldoende zou 
versterken om weerbaar te zijn tegen verdere aantastingen. De Republiek kon zelf 
niet rechtstreeks militaire steun verlenen. Dat zou een breuk met Frankrijk ver-
oorzaken en onoverzienbare gevolgen hebben. De Staten probeerden daarom zo-
veel mogelijk de schijn van onzijdigheid te bewaren en de bijstand als zakelijke 
bemiddeling voor te stellen. Ze wilden overtollige huurtroepen ontslaan, zodat die 
in Spaanse dienst konden treden. Daarnaast waren ze bereid Spanje geld te lenen 
om die troepen te kunnen betalen. Omdat de Spaanse regering allesbehalve kre-
dietwaardig was, vroeg ze daarvoor zekerheden te stellen, die voor de Republiek 
voldoende interessant waren. Aanvankelijk was er sprake van dat Spanje in ruil 
voor soldaten en geld al zijn tollen en heffingen op de Schelde en de Maas aan de 
Staten-Generaal zou verpanden. Daardoor zou de Republiek de bijna volledige 
controle over de handel op die rivieren krijgen. Daarna kwamen ook de zeehavens 
en hun forten in beeld, waarmee de Vlaamse kust beheerst kon worden.63 De be-

                                                                    
60 De Witt, Brieven geschreven ende gewisselt tusschen den Heer Johan de Witt, … ende de gevolmaghtig-
den van den Staedt der Vereenighde Nederlanden, dl. 2, p. 540 (De Witt aan ambassadeur Van Beuningen, 
21 juli 1667). 
61 Aitzema, Saken van staet en oorlogh, dl. 6, p. 317. 
62 Idem, p. 541, 550, 554 (De Witt aan Van Beuningen en omgekeerd, 21 juli, 4 aug. en 12 aug. 1667). 
Rowen, John de Witt, p. 652-658. 
63 d'Estrades, Lettres, memoires et negociations de Monsieur le Comte d'Estrades, dl. 6, p. 11-13, 34 (d'Es-
trades aan koning, resp. De Lionne, 7 aug. en 8 sept. 1667). Volgens De Ségur, die geen bron aangaf, zou 
het tolplan door Holland zijn afgewezen omdat het voordeel voor de Scheldehandel grotendeels aan 
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sprekingen leidden in augustus tot een principeakkoord over het doorsturen van 
ten minste zesduizend man en een lening van een miljoen gulden. Als zekerheid 
voor de betaling zou Spanje de steden Oostende, Brugge en Damme en een aantal 
forten aan de Staten verpanden. De landvoogd in Brussel, Francisco de Castel 
Rodrigo, kreeg daarvoor machtiging uit Madrid, die hij op 1 september per expres-
brief doorgaf aan Gamarra. Ook alle ministers en de raden in Brussel stemden met 
de regeling in. De gouverneur verwachtte wel problemen met de overdracht van 
Brugge, 'in verband met het karakter van de bewoners', maar de regering en de 
raden vonden dat men bereid moest zijn 'een arm te offeren om de rest van het 
lichaam te redden'.64 Gamarra overhandigde meteen een nota aan de Staten-
Generaal waarin hij hun de genoemde steden en de forten Isabella en St. Donaas 
(aan de westkant van het Zwin) aanbood, 'om ze tegen aanvallers te verdedigen'. In 
ruil daarvoor moesten de Staten met de grootste spoed de lening van een miljoen 
gulden verstrekken en twaalfduizend (!) man troepen sturen, tegen nader overeen 
te komen voorwaarden.65 

Ook de Staten-Generaal en de provinciale Staten maakten haast met de afhandeling. 
Het valse gerucht ging dat Gent en Brugge al door de Fransen zouden zijn ingeno-
men.66 Alle steden en provincies werden vertrouwelijk ingelicht en om hun mening 
gevraagd. Op 10 september 1667 stemden de Hollandse Staten in beginsel in met de 
voorgestelde overeenkomst, mits bij de te ontvangen forten ook Plassendale67 en zo 
mogelijk andere plaatsen gevoegd zouden worden.68 De Hollandse gecommitteer-
den (afgevaardigden in de Staten-Generaal) stelden daarna een ontwerpverdrag op. 
De Staten van Holland bespraken dat in hun vergadering van 24 september. Het 
ontwerp betrof een lening van een miljoen gulden (van veertig groten) en een kre-
diet van ten hoogste twee miljoen gulden voor aankopen, soldijbetalingen en ande-
re uitgaven van de koning, tegen vijf procent rente per jaar. De Staten-Generaal 
zouden daarvoor garant staan. De koning moest de steden Brugge, Damme en Oost-
ende en onder meer de forten Plassendale, Slijpe69, Isabella en St. Donaas, alle gele-
gen in het graafschap Vlaanderen, kort na de ondertekening aan de Staten-Generaal 

                                                                                                                                                                      
Zeeland zou toevloeien. Ik acht dit onwaarschijnlijk, omdat juist Holland een groot aandeel in die handel 
had. De Ségur-Dupeyron, Histoire des négociations commerciales et maritimes de la France aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, dl. 1, p. 130. 
64 'Il note cependant la difficulté qu'il y aura de livrer Bruges, eu égard au caractère des habitants. … Ils 
conviennent de commun accord qu'il faut savoir sacrifier un bras pour sauver le reste du corps.' Lon-
chay/Cuvelier, Correspondance de la Cour d'Espagne, dl. 5, nr. 85, 86 (Castel Rodrigo aan Gamarra en 
beraad Raad van State, 1 sept. 1667). Aitzema, Saken van staet en oorlogh, dl. 6, p. 332. 
65 Tekst van nota van Gamarra van 3 sept. 1667 bij De Witt, Secrete resolutien, dl. 2, p. 582-583, en bij 
Aitzema, Saken van staet en oorlogh, dl. 6, p. 316. Het aantal huursoldaten dat Spanje vroeg, veranderde 
enkele malen. De Republiek bood op 1 aug. 6000 voetknechten die ze niet meer nodig had. Aitzema, 
Saken van staet en oorlogh, dl. 6, p. 332. Cornelissen, "Onze pandonderhandelingen met Spanje en de 
belangstelling der curie", p. 164-166. Rowen, John de Witt, p. 685. 
66 Fruin, Brieven van Johan de Witt, dl. 3, p. 378-379. d'Estrades, Lettres, dl. 6, p. 30-34. Aitzema, Saken 
van staet en oorlogh, dl. 6, p. 317. Fruin, De oorlog van 1672, dig. uitg., p. 34-37. 
67 Bij Oudenburg, waar het kanaal Plassendale-Nieuwpoort aansluit op het kanaal Brugge-Oostende. 
68 De Witt, Secrete resolutien, dl. 2, p. 582-583. 
69 Bij Middelkerke, aan het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. 
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in pand geven.70 De Spaanse garnizoenen zouden uit deze steden en forten worden 
teruggetrokken en de Republiek zou deze plaatsen op Spaanse kosten bezetten, om 
ze te verdedigen zoals haar eigen grondgebied. De Staten dienden zich niet met het 
burgerlijk bestuur in deze plaatsen te bemoeien, maar zouden wel verantwoordelijk 
zijn voor het aanleggen van de nodige verdedigingswerken, magazijnen, onderko-
mens en dergelijke, in overleg met en voor rekening van de koning. De uitoefening 
van de gereformeerde en de katholieke godsdienst zou in de verpande plaatsen 
volledig vrij en ongehinderd kunnen plaatsvinden. 

(6)  Ende ten eynde haer Hoog Mog., … van haer geinterponeert credit, met genoegsame seeker-
heydt gelibereert, midtsgaders van 't remboursement van hun uytgeschoten hooft-sommen, met de 
interesten van dien behoorlyck verseekert mogen zyn ende blyven; dat over sulcks de steden, for-
ten ende plaetsen van Brugge, Oostende, Damme, Plassendael, Slyp, Isabelle, St. Donaes, Therese, de 
Sterre, St. Job, de Parel ende Marie, alle op den grondt ende bodem van Vlaenderen gelegen, binnen 
… [= nader in te vullen] dagen naer de onderteekeninge van dit contract, tot onderpandt aen haer 
Hoog Mog. sullen werden ingeruymt, welke voorschreve plaetsen, dienvolgende met gouverneurs, 
commandeurs, ende guarnisoenen van haer Hoog Mog. beset, ende voor de selve behouden sullen 
werden, met alle praerogativen die de pandt-heeren naer rechten volgen moeten; … Ende dat ter 
tyden ende wylen toe de penningen in voegen voorschreve successivelyk te verschieten, met de 
verloopen interesten als boven gerembourseert, ende haer Hoog Mog. van het voorschreve geinter-
poneerde credit gelibereert sullen zyn; Ook voorts in gelyker maniere restitutie sullen hebben ont-
fangen van de penningen die tot versterckinge ende defensie der voorschreve steden, forten ende 
plaetsen, soo in het onderhoudt der guarnisoenen, het betalen van nieuwe, ofte het repareren van 
oude wercken, als in het furneren van kanon, ammunitie, ofte andere oorlogs-behoeften, ende dier-
gelyke sullen wesen te koste geleydt, in maniere als hier naer breeder sal worden verklaert.71 

De te bezetten steden en forten kwamen overeen met het westelijk deel van de 
'veiligheidszone' die de Republiek volgens het kantonneringsplan van 1663 zou 
willen innemen. De vervallen forten Isabella, St. Donaas, St. Therese, de Sterre en 
St. Job, onderdelen van de Linie van Cantelmo bij het Zwin, hadden eigenlijk inge-
volge artikel 68 van het verdrag van Munster al door Spanje geslecht moeten wor-
den. De Staten-Generaal beloofden de bezette plaatsen – nadat de lening en de 
voorgeschoten sommen met de rente volledig zouden zijn terugbetaald – weer in 
goede trouw te zullen ontruimen. Voor de afdracht van de jaarlijkse rente dienden 
de opbrengsten van de koninklijke domeinen en andere inkomsten uit het rechts-
gebied van de verpande plaatsen te worden ingezet. Bij overschrijding van de ge-
stelde betaaltermijnen zou het beheer van die inkomstenbronnen helemaal door 
de Staten worden overgenomen, 'op dat by faulte van dien de schult niet oneyndig 
en excrescere [= zou toenemen], en metter tydt onlosbaer werde'. De Hollandse 
Staten keurden het ontwerp goed en gelastten hun gecommitteerden het in de 
Staten-Generaal voor te stellen. De onderhandelingen moesten zo spoedig mogelijk 
worden afgerond. Naast de ontwerpovereenkomst tussen de Staten-Generaal en de 
koning over de geldlening hadden de gecommitteerden ontwerpcontracten opge-
steld voor de aanwerving van een regiment ruiterij en een regiment voetvolk. Het 
                                                                    
70 In de literatuur vinden we als vergissing de kaasstad Passendale (Passchenda(e)le) i.p.v. Plassendale 
en Sint-Winoksbergen (Bergues) i.p.v. Brugge. Lonchay/Cuvelier, Correspondance de la Cour d'Espagne, 
dl. 5, nr. 89. Lonchay, La rivalité de la France et de l'Espagne aux Pays-Bas (1635-1700), p. 233. 
71 Tekst van het ontwerpverdrag van geldlening bij De Witt, Secrete resolutien, dl. 2, p. 583-591 (24 sept. 
1667), en bij Aitzema, Saken van staet en oorlogh, dl. 6, p. 319-321. 
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betrof private contracten van de koning met een onbekende tussenpersoon. De 
kosten van de aanwerving en het soldij zouden uit het extra krediet van twee mil-
joen gulden worden betaald.72 De Staten-Generaal waren op die manier voor het 
oog van Frankrijk niet rechtstreeks verbonden met de militaire bijstand. De aantal-
len huurtroepen konden waarschijnlijk tegen hogere kosten worden uitgebreid. 

Toen de Franse koning eind september 1667 zijn voornaamste doelen bereikt had, 
en het weer slechter werd, beëindigde hij voorlopig zijn veldtocht. Officieel nog 
onkundig van de details van het Spaans-Staatse overleg, reageerde hij daarna op de 
De Witts voorstellen van juli dat jaar.73 Lodewijk was bereid enkele van zijn terri-
toriale eisen te laten vallen en liet een deel van de keus aan Spanje (het zogenaam-
de 'alternatief'). Met het voorstel inzake het latere kantonnement zou hij volledig 
kunnen instemmen. Deze schijnbare tegemoetkoming werd meteen gedeeltelijk 
ontkracht. Ambassadeur d'Estrades kreeg opdracht ervoor te waarschuwen, dat 
het niet betekende dat de koning ook voor de toekomst afstand deed van al zijn 
rechten op de Spaanse Nederlanden.74 Ondanks hun aandringen kregen de Staatse 
onderhandelaars het Franse aanbod ook niet op schrift, wat hun wantrouwen 
voedde. De anti-Franse partij, geleid door Amsterdam, had in de zomer een meer-
derheid in de Staten verworven; deze positie werd door het Franse optreden alleen 
maar versterkt. De Witt maakte dat ook aan d'Estrades duidelijk, maar deze kon 
verder slechts dreigementen bieden. Spanje, voor even verlost van het ergste ge-
vaar, maakte van de situatie gebruik om zijn onderhandelingspositie te herzien. 
Begin oktober was het niet meer bereid Oostende, zijn enige bruikbare zeehaven, 
te verpanden. In plaats daarvan bood het Brugge, Venlo, Roermond en zijn deel van 
Overmaas aan, in ruil voor een lening van vier miljoen gulden en het overdoen van 
voldoende troepen.75 Lodewijk XIV liet de Staten meteen zijn verontwaardiging 
over deze plannen blijken. Hij maakte geen verschil tussen hun verhulde tegen-
streven en een openlijk formeel verbond tegen hem.76 

De Franse koning had na het aanbod van De Witt van eind juli te lang gewacht en te 
weinig toegegeven, waardoor de kans op een aanvallend verbond met de Repu-
bliek verliep. De Staten hadden getalmd met de overeenkomst met Spanje. Begin 
oktober liepen beide onderhandelingssporen vast. Koningin-regentes Maria Anna 
en landvoogd Castel Rodrigo hadden spijt van hun eerdere aanbod. De baron van 
Bergeyck werd naar Brussel teruggeroepen voor overleg.77 Hij bleef weg tot eind 
oktober. De kans op een verdedigend verbond met Spanje ging voorbij. Later ver-
klaarde Gamarra dat hij in september gemachtigd en bereid was geweest direct 
een overeenkomst te sluiten op basis van wat in augustus was afgesproken, de 

                                                                    
72 Tekst van de ontwerpcontracten alleen bij Aitzema, Saken van staet en oorlogh, dl. 6, p. 321-326. 
73 d'Estrades, Lettres, dl. 6, p. 46-53 (memorandum van de koning, 27 sept. 1667). Japikse, Johan de Witt, 
2e dr., p. 261. 
74 d'Estrades, Lettres, dl. 6, p. 55 (De Lionne aan d'Estrades, 28 sept. 1667).  
75 Idem, p. 62-65 (d'Estrades aan De Lionne, 6 okt. 1667). 
76 Idem, p. 75-76 (koning aan d'Estrades, 14 okt. 1667). Rowen, John de Witt, p. 685-687. 
77 Lonchay/Cuvelier, Correspondance de la Cour d'Espagne, dl. 5, nr. 89 (regentes aan Gamarra, 26 sept. 
1667). 
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verpanding van de zeehavens en de twee forten daarbij inbegrepen.78 Hij verweet 
de Staten-Generaal dat ze hun eisen hadden opgeschroefd. Deze waren op hun 
beurt verontwaardigd dat Spanje terugnam wat het eerder had voorgesteld. Het 
probleem lag waarschijnlijk niet bij de toegevoegde forten; die waren voor de ver-
dediging van de Spaanse Nederlanden niet meer van groot belang. Belangrijker zal 
geweest zijn dat de Republiek met Oostende, Brugge, Damme en de achterliggende 
forten nagenoeg de hele Vlaamse kust (voor zover nog in Spaanse handen) en zee-
handel zou beheersen.79 Dat gaf haar de mogelijkheid de economische bepalingen 
en tariefafspraken van het verdrag van Munster af te dwingen. Ook zou Spanje niet 
meer vrij zijn in de militaire bevoorrading via Oostende, de enige volwaardige 
marinehaven. De Staatse bezetting van de kuststeden en de forten aan de noord-
grens droeg weinig bij aan de bescherming van de Spaanse Nederlanden tegen 
Frankrijk. Ze vormde wel een barrière voor Zeeland tegen mogelijke Franse in-
dringing. Spanje had erop gerekend dat de Republiek uit eigenbelang aan de kos-
ten van de weerstand tegen Frankrijk zou willen bijdragen. Dat ze zelfs haar garni-
zoenen in de pandsteden volledig ten laste van Spanje wilde brengen, was waar-
schijnlijk ál te veel gevraagd. In de Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Tijd 
was het niet ongewoon dat berooide heersers steden of landstreken in onderpand 
gaven voor een lening.80 Het gevaar was steeds, dat ze hun eigendom voorgoed 
verloren als ze de lening met renten niet tijdig terugbetaalden. De hoge schulden-
last van Spanje zou naar alle verwachting leiden tot het blijvend verlies van het 
Vlaamse kustgebied.81 Tegenover d'Estrades verontschuldigde De Witt zich eind 
oktober, dat het nooit in de bedoeling van de Staten had gelegen met Spanje een 
verbond tegen Frankrijk te sluiten, noch Spanje militair te helpen. De Staten zou-
den, wetende dat Spanje geld nodig had, slechts geprobeerd hebben Oostende, 
Brugge, Damme, de forten St. Job en Isabella, alsmede Venlo en Roermond te 
'kopen', zonder voorwaarden of bijbedoelingen.82 

                                                                    
78 Aitzema, Saken van staet en oorlogh, dl. 6, p. 332. 
79 Lonchay, La rivalité de la France et de l'Espagne aux Pays-Bas, p. 234. Lonchay beschrijft deze periode 
erg kort en zonder veel aandacht voor de chronologie. 
80 Rooms-Koning Willem II verpandde in 1247 de rijksstad Nijmegen aan graaf Otto II van Gelre; omdat 
geen terugbetaling plaatsvond, bleef ze daarna Gelders. Graaf Reinoud I van Gelre moest op zijn beurt in 
1286 de Limburgse burchten aan Gwijde van Vlaanderen verpanden om zijn oorlog te bekostigen (zie 
par. 3.10). De Engelsen kregen in 1585 van de Republiek Vlissingen, Rammekens en Den Briel in pand 
(par. 4.3). In 1629 was er sprake van dat Spanje Antwerpen en Breda aan de Republiek in pand zouden 
geven (par. 4.19), enz. 
81 '… ende considereerden dat de verpandinge door stoffigheyt en nae langheyt van tijdt eyndelijcke 
eene vervreemdingh veroorsaeckten ende in eygendom soude verandert worden, …' Aitzema, Saken van 
staet en oorlogh, dl. 6, p. 326. 
82 d'Estrades, Lettres, dl. 6, p. 94-95 (d'Estrades aan De Lionne, 27 okt. 1667). 
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6.6 De Staten stuiten de Franse opmars in het Zuiden 

Spanje probeerde ook steun te vinden bij Engeland, Zweden, Brandenburg-Pruisen 
en de keizer.83 De Engelsen namen aanstoot aan het Staatse hulpplan, dat meer 
tegen hen dan tegen de Fransen gericht zou zijn. Als de verpanding aan de Staten 
doorgang zou vinden, dan wilden zij ook een beloning voor hun eventuele steun. Ze 
vroegen toegang tot de Spaanse Indiën en enkele aanzienlijke Vlaamse plaatsen in 
pand. Daarbij was sprake van Gent, Ieper, Diksmuide en Nieuwpoort.84 De konin-
gin-regentes schrok terug van al die eisen. De Engelse houding was waarschijnlijk 
een goede reden om haar aanbod van Oostende in te trekken en De Witt alleen een 
hypotheek op het Land van Waas of minder belangrijke plaatsen aan de Maas aan 
te bieden.85 De pensionaris was niet tevreden met het onverdedigde en door de 
Fransen verwoeste Land van Waas. Het aanbod van de steden aan de Maas, die als 
militaire steunpunten van belang waren, was bespreekbaar. Ze behoorden tot de 
oostelijke vleugel van het buffergebied dat de Republiek steeds had gewenst en ze 
konden helpen de Staatse handel op de Maas te herstellen. De Spaanse regering 
had grote bezwaren tegen het afstaan van de Vlaamse en Gelderse steden. De in-
woners zouden ook niet onder het gezag van de Staten-Generaal van het Noorden 
willen komen en het zou strijdig zijn met hun privileges om tegen hun wil aan een 
vreemde macht te worden overgedragen. De katholieke Kerk bleef benadrukken 
dat het onaanvaardbaar was haar gelovigen bloot te stellen aan de verderfelijke 
invloeden van een ketterse bezetting. Ze stelde aan Spanje voor, liever inkomsten 
te verpanden, of desnoods een gebied als Sardinië aan een katholieke mogendheid 
te verkopen.86 De Spaanse regentes wees intussen het Franse 'compromisvoorstel' 
als onrechtvaardig af, maar vond zelf geen mogelijkheden om Frankrijk tegen te 
houden.87 Lodewijk XIV en keizer Leopold I, hoofd van de Oostenrijkse Habsbur-
gers, sloten op 19 januari 1668 in het diepste geheim een verdrag over de verdere 
verdeling van het Spaanse Rijk: wanneer Karel II zonder nakomelingen zou ster-
ven, zou Lodewijk onder meer de rest van de Zuidelijke Nederlanden erven.88 Van 

                                                                    
83 Lonchay/Cuvelier, Correspondance de la Cour d'Espagne, dl. 5, nr. 91 (regentes aan Gamarra, 7 nov. 
1667). De Witt, Brieven, dl. 4, p. 534 (De Witt aan Meerman, 18 nov. 1667). 
84 '… dat daer uyt wel light groote confusie soude werden veroorsaeckt, ende dat Spanje sulcks in de 
Nederlanden lightelyck met drie roeden in plaetse van met eene geslaegen soude werden.' De Witt, 
Brieven, dl. 4, p. 494-495 (De Witt aan Meerman, 4 nov. 1667). Aitzema, Saken van staet en oorlogh, dl. 6, 
p. 333. Lonchay, La rivalité de la France et de l'Espagne aux Pays-Bas, p. 234. Lodewijk had de Engelse 
koning ook tenminste één Vlaamse kustplaats aangeboden, als hij zich aan zijn zijde zou scharen. 
85 De Witt, Brieven, dl. 4, p. 524, 534, 603, 606 
86 Aitzema, Saken van staet en oorlogh, dl. 6, p. 326-327. Lonchay/Cuvelier, Correspondance de la Cour 
d'Espagne, dl. 5, nr. 90, 91, 119 (1 en 7 nov. 1667, <14 juli 1668). De Witt spotte dat '… de Spaenschen 
schynen liever door Catholycken te werden overwonnen als door Gereformeerden behouden'. De Witt, 
Brieven, dl. 4, p. 525. Over de Vaticaanse bemoeienissen van 1667 tot eind 1669 zie Cornelissen, "Onze 
pandonderhandelingen met Spanje en de belangstelling der curie", p. 176-184. 
87 Lonchay/Cuvelier, Correspondance de la Cour d'Espagne, dl. 5, nr. 102, 105, 106 (18 febr., 25 maart, 1 
april 1668). 
88 Verdrag van 19 jan. 1668 te Wenen. Mignet, Négociations relatives à la successsion d'Espagne sous 
Louis XIV, dl. 2, p. 323-481 (Franse vertaling van Latijnse verdragstekst: p. 441-449). Fruin, De oorlog 
van 1672, dig. uitg., p. 38 (foute datum). 
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toen af had de Franse koning er geen belang meer bij met de Republiek een verde-
ling van dat gebied af te spreken of in te stemmen met een Staatse veiligheidszone. 

In dezelfde tijd kon de Republiek een beschermingsconstructie voor Spanje en 
zichzelf opwerpen. Ze sloot op 23 januari 1668 in Den Haag een Drievoudig Ver-
bond ('Triple Alliantie') met Engeland en Zweden.89 Het had vooral ten doel het 
beoogde 'compromis' tussen Frankrijk en Spanje te garanderen en de Spaanse 
Nederlanden met diplomatieke en militaire middelen tegen verdere aantasting te 
beschermen.90 Zweden verbond zijn toetreding aan het voorbehoud, dat het van 
Spanje een vergoeding zou ontvangen voor de troepen die het in Noord-Duitsland 
bereid hield en die het zonodig te hulp zou sturen. Engeland en de Republiek wil-
den die bedragen wel voorschieten, maar eisten zekerheden van Spanje, dat het 
uiteindelijk voor zijn veiligheid zou betalen. Eind januari deed Gamarra het aanbod 
Venlo en de Maastollen te verpanden, maar De Witt vond het te weinig. Hij eiste 
Damme en de forten bij Sluis, het hele Overkwartier van Gelre, Navagne en Argen-
teau. Daarmee wilde Gamarra niet instemmen, waarna de onderhandelingen min 
of meer vastliepen.91 De Republiek, Engeland en Zweden leidden intussen een 
bemiddelingsproces in dat Lodewijk, tot zijn grote ergernis, het initiatief ontnam 
en zijn winst beperkte. Begeleid door de tussenkomende machten, en de paus, 
begonnen vredesonderhandelingen in Aken. Toen die geen onmiddellijk resultaat 
hadden, maakte het Franse leger zich in het voorjaar van 1668 weer klaar om naar 
Brussel op te rukken. Op de valreep sloot Spanje op 9 april 1668 in Den Haag een 
bijstandsverdrag met de Republiek, waardoor het in Holland in totaal vier miljoen 
gulden kon lenen. De Staten garandeerden de terugbetaling aan de kredietver-
strekkers en zouden daarvoor een aantal steden en forten aan de Maas en het Zwin 
in pand ontvangen. 

(6)  … dat oversulx de steden, castelen, forten ende plaetsen van Argenteau, Navaigne, Stevens-
weert, Venlo, met het fort [St. Michiel] aende andere sijde vande Maze gelegen, Gelder, Isabella ende 
St. Donaes binnen tien dagen na de onderteeckeninge van dit contract, of eerder soo doenlik, tot 
onderpant aen Hare Ho. Mo. sullen werden ingeruijmt. … 
(18)  … soo is gestipuleert, ende geprecoutioneert, dat by soo verre den hoogst-gedachten Koningh 
van Vranckrijck, soo als verhoopt wordt, by provisie mede inde voorschreve prolongatie [van de 
wapenstilstand] komt te consenteren, …, eer ende bevoorens hier op d'executie van 't fournisse-
ment van penningen sal wesen gevolght, als dan den gemelden Heer Marquis de Castel Rodrigo en-
de haer Hoogh Mogende vry sal staen, de saecke voor eerst te laten in termen, ghelijck deselve je-

                                                                    
89 De Witt, Secrete resolutien, dl. 2, p. 615-636 (14-25 jan. 1668). Japikse, Johan de Witt, p. 260, 264-267. 
Fruin, De oorlog van 1672, dig. uitg., p. 40-42. Van Dijk, Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche 
diplomatie: Handelingen met Frankrijk en Spanje, in de jaren 1668-1672, p. 3. Rowen, The ambassador 
prepares for war: The Dutch Embassy of Arnauld de Pomponne, 1669-1671, p. 22-24. De Engelse gezant 
Temple wees erop dat Engeland ook de partij van de Fransen kon kiezen. Het zou dan voor zijn mede-
werking van Frankrijk Duinkerken, Nieuwpoort en Oostende alsmede heel Zeeland willen eisen. In 
werkelijkheid was Frankrijk niet tot dergelijke toegevingen bereid. De Witt, Brieven, dl. 4, p. 611 (De 
Witt aan ambassadeur Meerman, 8 jan. 1668). 
90 De rechtsgeleerde Vattel noemde de vorming van deze Triple Alliantie als goed voorbeeld van beroep 
op de 'clausula rebus sic stantibus', omdat Frankrijk van bondgenoot bedreiging geworden was. Zie par. 
6.13. 
91 Cornelissen, "Onze pandonderhandelingen met Spanje en de belangstelling der curie", p. 168-171 
(o.a. voorstellen van jan. 1668). Van Dijk, Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche diplomatie, p. 
281-294. 
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genwoordigh is; ende in cas den Vreede daer op voor d'executie deses voltrocken wordt, dat als dan 
een yegelijck desen aengaende, sal wesen in sijn geheel.92 

De plaatsen aan de Vlaamse kust waren, in vergelijking met eerdere ontwerpover-
eenkomsten, nog verder ingeruild voor vestingen in het Maasgebied. De kosten van 
de garnizoenen zouden worden begrensd tot die van zestien compagnieën voet-
knechten in oorlogstijd en acht in vredestijd. Het meerdere zou voor rekening van 
de Staten komen.93 Voor het overige was het verdrag in grote trekken gelijk aan 
het ontwerp van september 1667. Ook in dit geval was het niet te verwachten dat 
Spanje de lening, en de 5% rente daarop per jaar, ooit zou kunnen terugbetalen. 
Artikel 18 bepaalde dat de transactie niet door zou gaan als Spanje en Frankrijk op 
korte termijn tot een akkoord zouden komen. Daarnaast regelde een separaat arti-
kel dat de Staten in geen geval zouden meewerken aan de betaling als Spanje niet 
eerst had ingestemd met de ontwerp-vredesvoorwaarden die Frankrijk, Engeland 
en de Republiek hadden voorbereid. De betaling en de verpanding zouden per 
saldo alleen kunnen en moeten doorgaan als Spanje met die vredesvoorwaarden 
instemde, maar Frankrijk zijn toezeggingen niet gestand zou doen. 

Spanje draalde met de ratificatie van het bijstandsverdrag en met de overdracht 
van de genoemde plaatsen, die voor 19 april moest plaatsvinden. De Republiek en 
Engeland kwamen op 15 april in Saint-Germain-en-Laye met Frankrijk overeen 
onder welke voorwaarden de Frans-Spaanse vrede gesloten zou moeten worden. 
Wanneer Spanje niet binnen enkele maanden met die voorwaarden zou instem-
men, zou Frankrijk mogen ingrijpen. Daarbij mocht het niet verder oprukken dan 
de rivieren en kanalen door Argenteau, Mechelen, Rupelmonde, Dendermonde, 
Gent, Plassendale en Oostende, en moest het die plaatsen zelf met rust laten.94 
Onder die druk sloot Spanje op 2 mei 1668 in Aken een vredesverdrag met Frank-
rijk volgens de lijnen van het ontwerp dat al bij de overeenkomst van 15 april was 
gevoegd.95 De Republiek, Engeland en Zweden bevestigden daarna hun Drievoudig 
Verbond en Spanje sprak nog eens zijn voornemen uit de Zweden voor hun dien-

                                                                    
92 Origineel verdrag, NL-HaNA, toeg. 1.01.08, inv. 12588.90. Tekst bij Aitzema, Saken van staet en oor-
logh, dl. 6, p. 796-799, en De Witt, Secrete resolutien, dl. 2, p. 650-664 (10 april 1668). Van Dijk, Bijdrage 
tot de geschiedenis der Nederlandsche diplomatie, p. 294-295. Lonchay/Cuvelier, Correspondance de la 
Cour d'Espagne, dl. 5, nr. 107. Rowen, John de Witt, p. 706. 
93 Art. 6 van het verdrag. Het ging blijkbaar om 1 of 2 compagniën van elk 96 koppen per vesting/fort, 
dus een min of meer symbolische Spaanse bijdrage. 
94 Tekst bij Aitzema, Saken van staet en oorlogh, dl. 6, p. 701-703. Japikse, Johan de Witt, 2e dr., p. 269-
270. Fruin, De oorlog van 1672, dig. uitg., p. 42. De Nederlandse vertaling van het betreffende art. 6 bij 
Aitzema is verward. Engeland en de Republiek mochten vanuit het noorden de genoemde lijn niet 
overschrijden en de genoemde plaatsen evenmin bezetten. Onduidelijk was wat er dan met die plaatsen 
zou gebeuren. De bedoeling van de Staten-Generaal was de Zuidelijke Nederlanden te laten kantonne-
ren. Frankrijk en Engeland wilden dat niet en het kwam niet in het verdrag van 15 april 1668.  
95 Mignet, Négociations relatives à la successsion d'Espagne, dl. 2, p. 632-639. Aitzema, Saken van staet en 
oorlogh, dl. 6, p. 811-816. Japikse, Johan de Witt, 2e dr., p. 270. Fruin, De oorlog van 1672, dig. uitg., p. 42-
43. 
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sten te betalen.96 Spanje was niet meer verplicht tot de verpanding, maar de on-
derhandelaars hielden de mogelijkheid in reserve.97 

Over de beweegredenen van Lodewijk XIV om zich te schikken in de verdragen van 
15 april en 2 mei is al veel geschreven.98 Een aspect bleef daarbij onderbelicht, 
namelijk het weinig opgemerkte verdrag van 9 april 1668. De Franse opzet, het 
Drievoudig Verbond te breken, lukte niet op korte termijn. Het was daarom voor 
Frankrijk belangrijk te voorkomen dat het bijstands- en verpandingsverdrag in 
werking zou treden.99 Daarvoor moest het snel handelen. Als Frankrijk in april niet 
had ingestemd met het door de Republiek en Engeland voorgestelde compromis, 
was Spanje gedwongen geweest het Staatse voorschot voor de Zweedse hulp te 
aanvaarden. De Staten zouden meteen de verpande vestingen hebben bezet, waar-
voor ze blijkbaar klaarstonden.100 Voor Frankrijk werd de verovering van die 
plaatsen, waarop het meende zelf recht te hebben, dan een stuk moeilijker. Ook 
zou de doortocht door het Maasland en naar Zeeland voor de Franse legers lastiger 
en gevaarlijker zijn geworden. Lodewijk XIV had al begin 1668 het voornemen 
opgevat de Republiek voor haar eigenzinnig optreden te straffen. Zolang dat pro-
ject niet voldoende was voorbereid, moest hij moeilijk omkeerbare versterkingen 
van de Staten voorkomen. De ondertekening van het verdrag van Aken bevorderde 
de ontspanning en had tot gevolg dat de Staten en de gouverneur van de Zuidelijke 
Nederlanden een groot deel van hun leger afdankten. Spanje traineerde, in afwach-
ting van gedetailleerde en harde garanties voor zijn veiligheid, de betaling aan 
Zweden. Het Drievoudig Verbond werd daardoor gefrustreerd en boette aan bete-
kenis in; het werd ook niet uitgebreid met andere landen. De Franse koning sloot 
eind 1669 zelfs een geheim verdrag met keurvorst Frederik Willem van Branden-
burg-Pruisen, bezitter van het Land van Kleef, die hem steun toezegde bij zijn 
erfaanspraken op de Spaanse Nederlanden. In ruil daarvoor beloofde Lodewijk 
hem veel geld en de soevereiniteit over Gelder, Venlo en Roermond.101 Pas in het 
voorjaar van 1670, na een akkoord over alle gevraagde garanties, en verlost van 
zijn oorlogslasten, betaalde Spanje met Staats geld een eerste termijn aan Zwe-
den.102 De Staten-Generaal kregen geen vestingen in pand maar namen genoegen 

                                                                    
96 Van Dijk, Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche diplomatie, p. 300-302. Mignet, Négociations 
relatives à la successsion d'Espagne, dl. 3, p. 281. 
97 Mignet, Négociations relatives à la successsion d'Espagne, dl. 3, p. 690 ('le traité de 1660' moet zijn ''le 
traité de 1668'). Lonchay/Cuvelier, Correspondance de la Cour d'Espagne, dl. 5, nr. 117 (regentes aan 
Gamarra, 22 juni 1668). 
98 Mignet, Négociations relatives à la successsion d'Espagne, dl. 2, p. 644-647. Sonnino, Louis XIV and the 
origins of the Dutch War, p. 22-28. Rowen, The ambassador prepares for war, p. 27-29, en John de Witt, p. 
705-707. Lynn, The wars of Louis XIV, 1667-1714, p. 108-109. 
99 Bedekte aanwijzingen daarvoor geeft d'Estrades, Lettres, dl. 6, p. 396, 413 (d'Estrades aan De Lionne 
en omgekeerd, 12 en 20 april 1668). 
100 De Staten hadden al troepen naar hun zuidgrens verplaatst, o.a. 6000 man extra naar hun fort Lillo 
bij Antwerpen. Mignet, Négociations relatives à la successsion d'Espagne, dl. 2, p. 633. d'Estrades, Lettres, 
dl. 6, p. 394 (d'Estrades aan De Lionne, 12 april 1668). 
101 Verdrag van 31 dec. 1669 en soortgelijk verdrag van 17 febr. 1670 met Beieren. Mignet, Négociations 
relatives à la successsion d'Espagne, dl. 3, p. 286-287. Fruin, De oorlog van 1672, dig. uitg., p. 50. 
102 Frankrijk probeerde Zweden uit de alliantie te kopen door zelf de betreffende subsidies aan te bie-
den; het was daar net te laat mee. Van Dijk, Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche diplomatie, p. 
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met Spaanse obligaties, gedekt door verzekeringen en hypotheken in Staats 
rechtsgebied.103 De Republiek had voorlopig geen kans meer haar positie in het 
land van Rijn en Maas te versterken. De beperkte aanwezigheid van de Staten in 
dat gebied zou hun daarna regelmatig opbreken. 

6.7 Het offer van Maastricht 

In het 'rampjaar' 1672 dreigde Frankrijk, samen met Engeland en langs de omweg 
van Keulen en Munster, de trotse Republiek praktisch van de kaart te vegen. Lo-
dewijk XIV sloot daarvoor al op 1 juni 1670 in Dover een geheim verbond met de 
Engelse koning Karel II, die het voornemen had zich katholiek te verklaren. Hoofd-
doel was het bestraffen van de hoogmoed van de Verenigde Provincies en het uit-
schakelen van hun macht.104 Frankrijk ging tactisch voorbij aan de Spaanse Neder-
landen, die formeel beschermd werden door de Vrede van Aken en de garanties 
daarop. In de gezamenlijke oorlog lieten de aanvallers de Zuidelijke Nederlanden 
daarom voorlopig met rust. Engeland zou zich wel een deel van Zeeland en Staats-
Vlaanderen mogen toeëigenen. 

(7)  … Et de toutes les conquêtes qui se feront sur les États-Généraux, sa majesté de la Grande Bretagne 
se contentera des places qui s'ensuivent; savoir: l'île de Walcheren, l'Écluse avec l'île de Cadsand; …105 
[(7)  … En van alle veroveringen die op de Staten-Generaal gemaakt zullen worden, zal Zijne Majes-
teit de koning van Groot-Brittannië zich tevredenstellen met de volgende plaatsen: het eiland Wal-
cheren, Sluis met het eiland Cadzand; …] 

In een ontwerp voor dit verdrag had de Engelse koning ook de verdeling van het 
Spaanse Rijk voorzien, wanneer de Spaanse koning zonder nakomelingen zou ster-
ven. Daarbij had hij zich, naast de Spaanse bezittingen in Amerika en Menorca in de 
Middellandse Zee, Oostende en omgeving als steunpunt voor zijn leger, vloot en 
overzeese handel toegedacht. 

                                                                                                                                                                      
295-359. Mignet, Négociations relatives à la successsion d'Espagne, dl. 3, p. 280-286. Japikse, Johan de 
Witt, 2e dr., p. 302-303. Rowen, The ambassador prepares for war, p. 94-106. 
103 Van Dijk, Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche diplomatie, p. 368-370. 
104 'Lesdits seigneurs rois ayant, chacun en son particulier, beaucoup plus de sujets qu'ils n'en auraient 
besoin pour justifier dans le monde la résolution qu'ils ont prise de mortifier l'orgueil des États-
Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, et d'abattre la puissance d'une nation qui s'est si souvent 
noirci d'une extrême ingratitude envers les propres fondateurs et créateurs de cette république, et 
laquelle même a l'audace de se vouloir aujourd'hui ériger en souverain arbitre et juge de tous les autres 
potentats; …' [De genoemde heren koningen (van Engeland en Frankrijk) die, elk voor zich, meer dan 
genoeg redenen hebben om in de wereld hun beslissing te rechtvaardigen om de hoogmoed van de 
Staten-Generaal van de Verenigde Nederlandse Provincies te straffen, en de macht van een natie neer te 
halen die zich zo vaak bezoedeld heeft door uiterste ondankbaarheid tegenover de eigen stichters en 
scheppers van deze republiek, en die tegenwoordig zelfs de brutaliteit heeft zich te willen opwerpen als 
hoogste arbiter en rechter van alle andere machthebbers; …]. Artikel 5 van de definitieve verdragstekst 
bij Mignet, Négociations relatives à la successsion d'Espagne, dl. 3, p. 191-192. Rowen, The ambassador 
prepares for war, p. 122-132 en John de Witt, p. 727-728. 
105 Mignet, Négociations relatives à la successsion d'Espagne, dl. 3, p. 187-200 (tekst van bekrachtiging 
door Karel II). Sonnino, Louis XIV and the origins of the Dutch War, p. 92. 
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(3)  That if there should fall hereafter to the most Christian King [of France] any new rights and titles 
on the Spanish monarchy, it is agreed… that the King of Great Britain … for the greater convenience of 
his land and sea forces, shall have … the port and town of Ostend in the Low Countries, with as much of 
the country round about, as shall be judged capable of paying as much contribution as will subsist 
such a garrison as it shall be judged necessary to keep there …106 

In artikel 4 van het definitieve verdrag van Dover werd slechts in algemene zin 
bepaald dat de Engelse koning in het gegeven geval Lodewijk zou helpen het erf-
deel waar hij aanspraak op maakte, in te nemen. Ze zouden te zijner tijd overeen-
komen hoe dat moest gebeuren en wat redelijkerwijs Karels vergoeding zou zijn. 
Met een aantal Duitse vorsten aan de oost- en zuidoostgrens van de Republiek 
sloot Lodewijk verdragen – veelal met geheime artikelen – om zich te verzekeren 
van hun steun of onzijdigheid in zijn strijd tegen de Republiek. De verhouding van 
de Staten-Generaal met die vorsten werd belast door de Staatse bezetting van een 
aantal forten en vestingen in Oost-Friesland, Munster, Kleef, Keur-Keulen en Gulik, 
die ook na de vrede van 1648 werd gehandhaafd. Behalve de teruggave van de 
bezette plaatsen, stelde de Franse koning die landen gebiedswinst ten koste van de 
Republiek in het vooruitzicht. De keurvorst-bisschop van Keulen en Luik zou bij-
voorbeeld worden hersteld in al zijn rechten in Maastricht en Wyck en het Huis 
van Fürstenberg-Heilenberg zou het Staatse deel van het Land van Overmaas ont-
vangen.107 Alleen de protestantse keurvorst Frederik Willem van Brandenburg-
Pruisen, die sinds 1669 al uitzicht had op een belangrijk deel van het Overkwartier, 
weigerde zich met de aanvalsplannen tegen de Republiek in te laten. 

De Republiek zocht hulp bij Spanje en de Duitse keizer, maar die talmden, zodat de 
Fransen in 1672 tot de grenzen van de waterlinie om Holland, Zeeland, Friesland 
en Groningen konden oprukken. Een gelegenheidsmeerderheid van de Staten-
Generaal – in opperste nood en voorbijgaand aan de vastgestelde procedures – 
probeerde eind juni Frankrijk af te kopen. Ze bood naast een groot geldbedrag 
Maastricht met onderhorigheden aan. Toen dit niet genoeg bleek, was ze zelfs be-
reid alle Generaliteitslanden af te staan. De eisen van Lodewijk, mede namens zijn 
bondgenoten, bleken nog aanzienlijk zwaarder.108 Opmerkelijk was dat Frankrijk 
de overdracht van Delfzijl en omgeving vroeg, met de stille bedoeling die haven 
aan Engeland te geven als vervanging voor Sluis en andere plaatsen in Zeeland. De 
Franse koning wilde, ondanks de afspraak van Dover, voorkomen dat de Engelsen 
een machtsbasis aan de Scheldemond zouden vormen.109 Onderwijl zetten de 
Fransen hun eisen kracht bij door een schrikbewind in de bezette gebieden. De 
Staten braken de onderhandelingen af na een volksoproer in Holland, dat De Witt 
                                                                    
106 Vertaling van het door de jurist-onderhandelaar Sir Richard Bellings (1622-1716) bij het Franse hof 
ingediend ontwerp. Dalrymple, Memoirs of Great Britain and Ireland, 2e dr., dl.1, p. 96-102. 
107 Mignet, Négociations relatives à la successsion d'Espagne, dl. 3, p. 287-295. 
108 Een precieze tekst met die eisen is er blijkbaar niet meer. Een overzicht ervan gaf Mignet, Négociati-
ons relatives à la successsion d'Espagne, dl. 4, p. 33-36, die zich baseerde op een brief van 1 juli 1672 van 
Lodewijk XIV aan minister Colbert. Valkenier, 't Verwerd Europa, ofte politijke en historische beschryvin-
ge …, p. 652, gaf een kort lijstje op basis van gegevens bij de Staten-Generaal. De opsomming bij Fruin, 
De oorlog van 1672, dig. uitg., p. 193-205, is niet volledig. 
109 Sonnino, Louis XIV and the origins of the Dutch War, p. 128, 147. Mignet, Négociations relatives à la 
successsion d'Espagne, dl. 4, p. 35, verwijzend naar een brief van de koning aan Colbert van 23 juni 1672. 
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het leven kostte en de jonge prins Willem III als stadhouder en kapitein-generaal 
van het leger aan de macht bracht. Pogingen van Willem om de Engelse koning 
(zijn oom) ten koste van grote toegevingen van diens verbond met Frankrijk los te 
maken, mislukten. Omgekeerd liet Willem zich niet gebruiken om van de resteren-
de Verenigde Provincies een vazalstaat van Engeland te maken.110 Frankrijk en 
Engeland stelden op 16 juli 1672 in kasteel Heeswijk in Staats-Brabant hun geza-
menlijke vredesvoorwaarden op, die de Staten binnen tien dagen moesten aanne-
men.111 De toon was bedreigend en beledigend. De Republiek zou grote gebieden 
aan Frankrijk moeten afstaan: Staats-Brabant, Gelderland tot aan de Rijn, plaatsen 
aan de Duitse Rijn, het oostelijk deel van Staats-Vlaanderen alsmede Maastricht en 
de Landen van Overmaas. De Staten zouden ook de Duitse vorsten in het grensge-
bied moeten tevredenstellen. De overdracht van Delfzijl en omgeving kwam in de 
stukken niet meer voor. Engeland had militair en politiek nog niets bereikt, maar 
liet zich niet afkopen. Het eiste zware institutionele, financiële en juridische toege-
vingen. Met zijn territoriale claims in het kerngebied van de Republiek was het 
voorzichtig. De Engelsen vroegen Sluis met aanhorigheden en de eilanden Cad-
zand, Walcheren, Goeree en Voorne in pand, als zekerheid voor het nakomen van 
die verplichtingen.112 Zowel Engeland als Frankrijk zullen ermee gerekend hebben 
dat ze die panden na verloop van tijd met militaire, juridische of financiële midde-
len in volle eigendom zouden kunnen krijgen. 

Bij de economische bepalingen betekende de Franse eis van vrije doorgang door 
Staats gebied een verdere inbreuk op de soevereiniteit, met mogelijk vergaande 
gevolgen voor de handel op de Rijn, de Maas en de Schelde. 

(8)  Qu'il sera libre aux Sujets de Sa Majesté d'aller & venir, desdits Pays, Villes & Places qui luy auront 
esté cedées, par tous les Pays desdits Estats Generaux, tant par terre que par Mer, Rivieres & Canaux, 
sans qu'ils puissent estre sujets pour leurs Marchandises, hardes & bagages, munitions de guerre & de 
bouche à aucune visite, ny au payement d'aucun droit ou composition que ce puisse estre. 
[(8)  Dat het sal vry staen aen de Onderdanen van sijne Majesteyt (de koning van Frankrijk) te pas-
seeren en repasseren van de voorsz Steden en Plaetsen, die aen den selven sullen werden gece-
deert, door alle de Landen van gemelte Staten Generael, soo ter Zee als te Lande, Rivieren en Cana-
len, hoedanigh die genoemt souden mogen werden, sonder te wesen subject wegens haere Koop-
manschap, bagagie, munitie van Oorlogh en vivres, aen eenige visitatie, nochte betalinge van eenigh 
recht nochte impositie, hoedanigh die genaemt mochte wesen.]113 

                                                                    
110 Fruin, De oorlog van 1672, dig. uitg., p. 220-224. 
111 Les Conditions sous lesquelles le Roy Tres-Chrestien, & Sa Majesté de la Grande Bretagne consentiroient 
de faire la Paix avec les Etats Generaux des Provinces Unies, avec un Renouvellement du Traitté entre les 
deux Roys. (pamflet Knuttel nr. 10070). Vertaald als: Nader Tractaet tusschen Vranckryk en Engelandt, op 
den 16. July 1672. in 't Fransche Leger gecampeert te Heeswyck geslooten. Midtsgaders de Opgestelde 
naeder Conditien, van beyde de Koningen tot een voorslagh van de te makene Vrede. Met een Missive daer 
over aen sijn Hoogheydt den Prince van Orangen. (Knuttel nr. 10071). Nederlandse vertaling ook bij 
Valkenier, 't Verwerd Europa, Copye van brieven enz., nr. 58-60, p. 126-133. Onvolledige samenvattin-
gen bij o.a. Mignet en Wagenaar. 
112 Fruin, De oorlog van 1672, dig. uitg., p. 239-241. Ten opzichte van het verdrag van Dover, waarbij het 
om overdracht in eigendom ging, waren Goeree en Voorne toegevoegd. Engeland had van 1586-1616 in 
ruil voor hulp al eens plaatsen op Walcheren en Voorne in pand gehad. Zie par. 4.3. 
113 Les Conditions …, p. 3, (Knuttel nr. 10070), resp. Nader Tractaet …, p. 6, (Knuttel nr. 10071). 
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Vrijheid van rivierscheepvaart was in de 17e eeuw geen gangbaar begrip (zie para-
graaf 4.9, 4.15 en 4.25). De Franse koning eiste een uitzonderlijk voorrecht voor 
zijn onderdanen. Andere buitenlanders, zoals Engelsen, Hamburgers of Keule-
naars, en ook Zuid-Nederlanders, zouden er geen gebruik van mogen maken. Het 
recht zou ook niet wederkerig zijn; Staatse schippers mochten niet vrij de Franse 
rivieren bevaren. Het was daarom een dwangmaatregel en geen stap voorwaarts 
naar de 'bevrijding' van de Europese binnenvaart. Hij betekende dat Franse sche-
pen zonder stapelplicht en verbodeming, en zonder belast te worden met de tallo-
ze tollen en heffingen, door Staats gebied over Rijn, Maas en Schelde naar de ho-
geropgelegen nieuwe Franse gebieden konden varen. Dat legde een bom onder de 
machtspositie van de Republiek op die rivieren. Naast deze bepaling bevatten de 
Franse en Engelse vredesvoorwaarden nog verschillende andere volkenrechtelijke, 
financiële en economische maatregelen die erop gericht waren de Verenigde Pro-
vincies als leidende handelsnatie te breken.114 De algemene verwachting in 1672 
was dat Frankrijk na de inname van de Generaliteitslanden een voorwendsel zou 
zoeken om het werk van 1667 af te maken. Wat nog restte van de Spaanse Neder-
landen was omsingeld en onbeschermd. Ook de verkleinde en geknechte Repu-
bliek, met haar belangrijke riviermonden, havens en handelssteden, leek bestemd 
om daarna zoals Artesië en Vlaanderen geleidelijk op te gaan in het Franse Rijk. 

Begin 1673 was het duidelijk dat de Republiek niet kon overleven als Spanje, de 
Duitse Keizer en de keurvorst van Brandenburg-Pruisen niet zouden tussenkomen 
en een deel van het Franse leger zouden binden. Spanje had in 1671 een verdedi-
gend verbond gesloten met de Republiek. In uitvoering daarvan leverde het, on-
danks Franse protesten, enige hulptroepen aan het Noorden. Het legde op Staats 
verzoek zelfs garnizoenen in enkele vestingen in de Generaliteitslanden. Omge-
keerd vroeg en kreeg de Spaanse regering Staatse troepensteun en garnizoenen, 
telkens wanneer ze in het Zuiden door Frankrijk werd uitgedaagd.115 Tot een 
breuk (rupture) met Frankrijk – en het opgeven van de wankele Vrede van Aken – 
waren de Spanjaarden zonder een bredere coalitie niet bereid.116 De Staten-
Generaal hadden Spanje in februari 1673 wat onbezonnen, buiten hun ambassa-
deurs om, in ruil voor het behoud van zijn beperkte verdedigende hulp, aanvallen-
de steun bij het herstel van zijn oude grenzen toegezegd. Daarbij hadden ze geen 
Spaanse oorlogsverklaring aan Frankrijk en een aanvallend verbond bedongen. 

                                                                    
114 Zoals het afschaffen van bepaalde invoerverboden en heffingen op Franse waren. De verplichting tot 
nieuwe handelsverdragen met Frankrijk en Engeland, met voordelen voor die landen, ook met betrek-
king tot de Oost- en West-Indische Compagnie. Het vlaggesaluut aan elk Engels schip in 'de gheheele 
Engelsche Zee tot aen de Reede van Hollandt'. Betaling voor de haringvangst voor de Britse en Ierse 
kust. Verheffing van Prins Willem tot soeverein erfelijk stadhouder en opperbevelhebber van de reste-
rende Verenigde Nederlanden, onder 'bescherming' van de Engelse kroon. 
115 Krämer, De Nederlandsch-Spaansche diplomatie vóór den Vrede van Nijmegen, p. 64-66. Fruin, De 
oorlog van 1672, dig. uitg., p. 235. 
116 De Spaanse politiek werd verlamd door slecht bestuur, permanent geldgebrek, persoonlijke tegen-
stellingen en meest besluiteloze, onbekwame en corrupte ministers. Het werk van de Staatse ambassa-
deurs in Brussel en Madrid werd verder bezwaard door de wanorde, de partijstrijd en het soms ama-
teuristische diplomatieke optreden van de Staten in Den Haag. Krämer, De Nederlandsch-Spaansche 
diplomatie vóór den Vrede van Nijmegen, p. 63-82. 
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Spanje waande zich voldoende veilig. Toen de bezetting in het Noorden voort-
duurde en de toestand er kritiek bleef, dreigde de Republiek alsnog een afzonder-
lijke vrede te sluiten. De Zuidelijke Nederlanden zouden daardoor een gemakkelij-
ke volgende prooi van Frankrijk worden. Pas te elfder ure, na langdurige en uiterst 
moeizame onderhandelingen in Madrid, Brussel en Den Haag, kon Spanje tot open-
lijke deelname aan de oorlog worden bewogen. Dat gebeurde nadat Frankrijk de-
len van het Duitse Rijk had veroverd en de keizer zijn actieve steun aan de Staten 
had toegezegd. Zelfs toen bleek het nog nodig met een uiterste toegeving de ruptu-
re 'smakelijk te maken'.117 Spanje heeft wellicht gedacht aan een verbetering van 
zijn positie in het Scheldegebied, maar daarin voorzag de instructie van de Staatse 
onderhandelaar Van Beuningen niet. Als Spanje de afstand van plaatsen zou eisen, 
dan mocht hij alleen met de overdracht van Maastricht instemmen.118 

Op 30 augustus 1673 sloten de Staten-Generaal in Den Haag een verbondsverdrag 
met de Spaanse koning voor de duur van twintig jaar. Artikel 18 bepaalde dat de 
Republiek, als ze ongeschonden uit de strijd zou komen, Maastricht en de Staatse 
bezittingen in de omgeving aan Spanje af zou staan. Het gebaar had op dat moment 
voor de Republiek geen grote betekenis, omdat Maastricht in juni 1673 na een 
zware belegering door Frankrijk veroverd was. Een groep Spaanse soldaten had 
het garnizoen, zonder succes, bijgestaan bij de verdediging. Er was op dat moment 
volstrekt geen uitzicht op, dat het verre Maastricht ooit teruggewonnen kon wor-
den. Bovendien hadden de Staten het bij de eerste vredesbesprekingen al als ge-
noegdoening aan Frankrijk aangeboden. Toch moet die 'betaling' aan Spanje de 
Staatse onderhandelaars en regering hebben tegengestaan, vooral om het strate-
gisch belang van die stad.119 Omdat Spanje (net als de Republiek) geheel door ei-
genbelang werd gedreven, en maar weinig middelen kon inzetten, was er geen 
reden om het bijzonder te belonen. Spanje stelde de overname van Maastricht – 
pas in 1632 door de Staten veroverd, grotendeels katholiek gebleven, en op korte 
afstand van Brussel – als teruggave van eigen gebied voor.120 Aan Spaanse zijde 
hebben mogelijk ook de eerdere Staatse pogingen om Gelderse en Vlaamse plaat-
sen via verpanding in handen te krijgen, meegespeeld. De rollen konden, door 
chantage op een moment van onmiddellijke tijdsdruk, worden omgedraaid. Omdat 
de strijd anders verliep dan verwacht, kreeg het artikel, vaak verkeerd geciteerd en 
begrepen, nog een roerig gevolg. 

                                                                    
117 Krämer, De Nederlandsch-Spaansche diplomatie vóór den Vrede van Nijmegen, p. 83-111. 
118 Idem, p. 112-124, speciaal 120. 
119 Dat het aanbod van de overdracht van Maastricht vrijwillig en op initiatief van de Staten plaatsvond, 
zoals de Spaanse onderhandelaar De Lira (Nader memorie, p. 1) later stelde, en Haas citeerde ("'La 
cesión de Mastrique', de Spaanse eis tot afstand van de stad Maastricht in 1678 en 1679", p. 249-250), is 
ongeloofwaardig. De reden lag eerder bij de tijdsdruk, gevoegd bij de onbeweeglijkheid van Spanje en 
meer of minder verholen influisteringen van de Spaanse onderhandelaars. Ik verwijs naar de hiervóór 
beschreven pogingen van de Staten in de 17e eeuw om hun bezit in het Maas- en Rijndal uit te breiden. 
Dat geen regeling werd getroffen voor de gereformeerde eredienst is een aanwijzing voor de druk op 
het besluit. 
120 In de hierna te noemen overeenkomst van 26 december 1687 met Willem III werd in de Spaanse 
tekst in dit verband gesproken van 'restituir' (teruggeven). De Franse tekst met 'remettre' (overdragen, 
(terug)geven) is wat neutraler. Parry, The consolidated treaty series, dl. 18, p. 199. 
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Tekst van het originele verdrag:121 (18)  Lesdits Seigneurs Estatz promettent deplus de donner et ce-
der a Sa Majesté Catholique la Ville de Maestricht avec le Comté de Vroonhove et toute leur part dans 
le Païs d'Outremeuze et les pretensions qu'ils soutiennent d'avoir sur les villages de redemtion sans 
aucune reserve ; en cas que par l'engagement de Sa Majesté en cette guerre et par le succès des armes 
communes ou autrement les affaires puissent estre menées a un point que lesdits Seigneurs Estatz ne 
soient point obligez de sacrifier la Ville de Maestricht ou queque autre de leur Estat, qui leur est ou se-
ra occupée en cette guerre pour parvenir a la Paix d'un commun accord. 

Tekst van de originele ratificatie:122 (18)  Los dichos Señores Estados prometen à demas de dar y ze-
der à su Magestad Catholica la Villa de Mastrique con el Condado de Vroenhove toda su parte en el 
Pays de Ultramosa, y todas las pretensiones que sustentan tener sobre los Villajes de Redempcion sin 
reserba alguna en caso que por el empeño [= volharding] de su Magestad en esta guerra y por el su-
çeso de las armas comunes, ò de otra manera los negoçios puedan ser llebados à punto que los dichos 
Señores Estados no se hallen obligados à sacrificar la dicha Villa de Mastrique ò otra qualquiera de su 
Estado que les es ò fuere ocupada en esta guerra para llegar a la Paz de comun acuerdo. 

Mijn vertaling van de originele tekst van het verdrag en de ratificatie:123 (18)  De voornoemde He-
ren Staten-Generaal beloven bovendien de stad Maastricht met het graafschap Vroenhoven124, alles 
wat hun toebehoort in het land van Overmaas en de aanspraken die zij doen gelden op de Redemp-
tiedorpen125, zonder enige uitzondering, aan Zijne Katholieke Majesteit te geven en af te staan. Deze 
belofte doen zij voor zover door de inzet van Zijne Majesteit in deze oorlog en door het welslagen 
van de gezamenlijke strijd of anderszins bereikt kan worden dat de voornoemde Heren Staten-
Generaal de stad Maastricht, of enige andere van hun Staat die ze in deze oorlog hebben verloren of 
zullen verliezen, niet hoeven op te geven om gezamenlijk vrede te kunnen sluiten. 

De bovenstaande Franse en Spaanse tekst stemmen goed met elkaar overeen. On-
danks de vreemde interpunctie in de originelen, is het mogelijk er een begrijpelijke 
vertaling van te maken. Blijkbaar spraken de partijen af dat de Staten-Generaal al 
hun bezittingen in de buurt van Maastricht, zonder iets daarvan uit te zonderen, 
aan Spanje zouden afstaan. Daarvoor gold één voorwaarde, namelijk dat de Repu-
bliek bij de uiteindelijke vrede met Frankrijk geen gebiedsverlies (Maastricht of 
enige andere stad) zou lijden. De bijzin 'sans aucune reserve' werd in de literatuur 
vaak buiten zijn context en fout vertaald als 'zonder enig voorbehoud' of 'onvoor-
waardelijk'. Het zou betekenen dat elk later voorbehoud verdragsbreuk zou zijn, 

                                                                    
121 Origineel getekend en gezegeld verdrag, NL-HaNA, toeg. 1.01.08, inv. 12588.101. De meeste gedrukte 
Franse teksten grijpen terug op de Actes et mémoires des négotiations de la paix de Nimègue, dl. 1, p. 
460-471. Deze bron is, ook in de 2e en 3e druk, niet juist. Ze is niet helder over Overmaas en noemt een 
verdragsduur van 25 i.p.v. 20 jaar. Idem bij Du Mont, Corps universel diplomatique, die zijn tekst ont-
leende aan de Actes, evenals later Parry, The consolidated treaty series. Emmer, De grenzen van Neder-
land, p. 56, noot 1, sprak van 'een eenigszins anderen en zeer onduidelijken tekst' bij Du Mont, in verge-
lijking met die bij Neny. 
122 Origineel van bekrachtiging door de Spaanse koning uit 1675, NL-HaNA, toeg. 1.01.08, inv. 
12588.102. 
123 Eigen vertaling. Eigentijdse vertaling in Sylvius, Historien onses Tijds, dl. 1, 9e boek, p. 654-657, en in 
pamflet Knuttel nr. 10881. Deze laatste vertalingen stemmen overeen met het Franstalige origineel en 
de Spaanse ratificatie, maar zijn deels ingewikkeld tot onbegrijpelijk. 
124 Een klein gebiedje aan de westkant van Maastricht. 
125 Een aantal losse 'vrije dorpen' bij Maastricht ten westen van de Maas (o.a. Maasmechelen, Mopertin-
gen, Rutten, Hermalle, …), die vanouds tot het rechtsgebied van Maastricht zouden behooren. Nadat 
Maastricht in 1632 Staats geworden was, betwistten de Republiek en Spanje elkaar het bezit van deze 
dorpen. Ze betaalden zowel belasting aan de Staten-Generaal als aan Spanje en bevrijdden zich daarmee 
van verdere verplichtingen (Latijn redemptio = afkoop, vrijkoop). 
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wat de Hollanders ook nogal eens werd aangewreven.126 Uit de verdragstekst blijkt 
dat de 'reserve' niet sloeg op de actie van het overdragen, maar op de afzonderlijke 
snippers Staats gebied, die allemaal overgedragen moesten worden.127 Deze uitleg 
wordt bevestigd door de eigentijdse vertaling die sprak van: '… de dorpen van 
bevrijding, zonder eenige te behouden'.128 De formule komt in verschillende vor-
men in veel andere overeenkomsten na opsommingen voor.129 Ten slotte merken 
we op dat de Spanjaarden en hun rechtsopvolgers in later jaren, toen de over-
dracht uitbleef, nooit het argument gebruikten dat deze 'onvoorwaardelijk' zou 
zijn toegezegd.130 

De Republiek, inmiddels onder stadhouder en legeraanvoerder Willem III, kon zich 
in de volgende jaren redden. De bijdrage van Spanje en de Duitse bondgenoten was 
te laat, te weinig en slecht afgestemd geweest.131 De dreiging ermee gaf haar wel de 
nodige ademruimte. Het front verplaatste zich naar buiten haar grenzen; alleen 
Maastricht hield een Franse bezetting.132 Toen Frankrijk in 1677 en 1678 opnieuw 
oprukte, konden de Staten bij de conferentie van Nijmegen op 10 augustus 1678 
een voordelig apart akkoord sluiten, waarbij Maastricht en aanhorigheden zouden 
worden teruggegeven.133 Spanje, dat er in de Zuidelijke Nederlanden zeer slecht 
voorstond, wilde uitstel tot een gezamenlijke vrede naar zijn wensen was bereikt. 
Een maand later ging het onder druk van de omstandigheden toch overstag. De 
Republiek ratificeerde daarop de vrede. Spanje kreeg in de Nederlanden zijn verlo-
ren plaatsen aan de noordgrens terug, waaronder Gent en het Waasland, Limburg 
en zijn deel van de Landen van Overmaas. Ook aan de zuidgrens ontruimde Frank-
rijk enkele vestingen, maar behield het andere. Het verwoeste Overkwartier was 

                                                                    
126 Bijv. Haas, "La cesión de Mastrique", p. 257-258; Linssen, "Laat den Pays toch niet beswijcken", p. 
251; Wouters, Grensland en bruggehoofd: Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal 
en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht, p. 411-412; Mosmuller, Voorpost en pion: De functies van 
Maastricht in de 'Guerre de Hollande' (1672-1678), p. 154-155. 
127 In de (overigens juiste) verdragstekst bij Neny, Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas 
autrichiens, 3e dr., dl. 1, p. 122, staat de bijzin '…, sans aucune reserve, …' (anders dan in de originelen, 
en begrijpelijker) tussen komma's. 
128 Pamflet Knuttel nr. 10881.  
129 Bijv.: '… et restituera réellement, effectivement et de bonne foi à sa majesté catholique toute ladite 
comté de Bourgogne, sans y rien réserver ni retenir.' [… en zal werkelijk, metterdaad en te goeder 
trouw aan Zijne Katholieke Majesteit teruggeven het hele graafschap Bourgogne (Franche-Comté), 
zonder er iets van uit te zonderen of af te houden.] Art. 5 van het Frans-Spaanse verdrag van Aken van 2 
mei 1668 (Mignet, Négociations relatives à la successsion d'Espagne, dl. 2, p. 639). Idem in art. 13 van de 
bovengenoemde Franse vredesvoorwaarden van Heeswijk van 16 juli 1672 (pamflet Knuttel nr. 10070 
en 10071): '…leur appartenances & dependances, sans en rien excepter, …' [… der selver appendentien 
en dependentien, niets ter werelt uytgesondert, …]. 
130 Zie bijv. Nader memorie van Don Emanuel de Lira, Extraordinaris Ambassadeur van Spanjen, …, 
noopende het afstaan en overleveren van de stad Maastricht, aan den Koning van Spanjen, ingeleverd den 
15 Augusti Ao 1679 (pamflet Knuttel nr. 11669), en Réflexions sur un écrit intitulé Observations sur l'arti-
cle IX des demandes & répétitions de S.M.I. (Knuttel 20722). 
131 Zie ook Mirabeau, Doutes sur la liberté de l'Escaut, p. 100-105, die de koning van Pruisen aanhaalde. 
132 Pirenne, Histoire de Belgique, 2e dr., dl. 5, p. 29-30. 
133 Zonder gebiedsverlies en tegelijk met een gunstig handelsverdrag en een separaat artikel over te-
ruggave van inbeslaggenomen bezittingen van Willem III. Verdrag van Nijmegen, 10 aug. 1678. Parry, 
The consolidated treaty series, dl. 14, p. 365-397. 
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Spaans gebleven, maar voor een groot deel verpand aan Arnold Adriaan baron van 
Hoensbroeck (1631-1694), edelman uit de streek.134 

Nadat de Fransen in 1678 Maastricht en omgeving aan de Staten-Generaal hadden 
teruggegeven, maakten deze geen aanstalten om het gebied aan Spanje af te staan. 
Volgens de Spaanse ambassadeur zag Willem III Maastricht zelfs even als de kern 
van een nieuw eigen prinsdom.135 De stadhouder stelde vast dat Spanje in de oor-
log 'seer weynigh tot de gemeyne saecke [had] gecontribueert' 136 en 'de Spaense 
niets van ons en meritieren'.137 Het armlastige land had ook zijn grote schulden 
aan het Huis Oranje-Nassau – die het in artikel 12 van het verdrag van 1673 impli-
ciet had bevestigd – nooit voldaan. Evenmin had het zijn overeengekomen betaling 
voor hulpacties van de Staatse marine voor het Spaanse Sicilië betaald.138 De Span-
jaarden presteerden bij die zeeslagen tegen de Franse vloot ondermaats en de 
Staten verloren er hun admiraal Michiel de Ruyter. De regering in Den Haag was 
geërgerd en zat verveeld met de situatie toen de Spaanse ambassadeur bleef aan-
dringen. Ze bleef in haar reacties beleefd over de Spaanse inzet in de oorlog en 
bestreed het principe van de Spaanse claim niet. Ze zou die echter ter zijde stellen 
zolang de schulden aan de Prins en de Staat niet waren voldaan.139 Volgens de 
belangrijkste rechtsgeleerden liet het volkenrecht toe een verdragsverplichting op 
te schorten of nietig te verklaren als de tegenpartij een andere niet nakwam.140 
Met de Prins kon Spanje in 1687 een schikking treffen, waarbij deze zijn vorderin-
gen opgaf in ruil voor een contante betaling plus enkele aanzienlijke jaargelden.141 
Deze werden deels gewaarborgd door de opbrengsten van de in- en uitvoerrechten 
op de Maas en de Schelde. Gebrand op de parel van Maastricht, ging de trotse maar 
berooide Spaanse kroon door met het weggeven en verpanden van haar overblij-
vende inkomsten. Op het laatste moment had Spanje in de overeenkomst de bepa-
ling laten opnemen dat de Prins instemde met de onmiddellijke overdracht van 
Maastricht. Hij zou er zelfs bij de Staten-Generaal op aandringen de blokkering 
daarvan op te heffen. 

Premierement, que sadite Majesté asseurera au profit dudit Seigneur Prince, … la rente heritiere de 
quattre vingt mille florins par an, … & ce sur les effects les plus clairs, & liquides de ces Païs-Bas parti-
culierement sur les droits d'entrée, & sortie de la Meuze, & en cas d'insuffissance, sur les Comptoirs des 
mesmes droits en la Ville d'Anvers, ou Riviere de l'Escaut subsidiairement. … 
Il a esté de plus conditionné, que ledit Seigneur Prince consentira absolument à ce que la Place de Mas-

                                                                    
134 Nettesheim, Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern, p. 231-232. 
135 Haas, "La cesión de Mastrique", p. 252-253. 
136 Antal, Weensche Gezantschapsberichten, dl. 1, p. 230 (Hamel Bruynincx aan Staten-Generaal, 13 nov. 
1678). 
137 Willem III aan Fagel, 19 juli 1676, Japikse, Correspondentie van Willem III, dl. 2/2, p. 122-123. 
138 Krämer, De Nederlandsch-Spaansche diplomatie vóór den Vrede van Nijmegen, p. 254, 283. Emmer, De 
grenzen van Nederland, p. 55-56. 
139 O.a. Lira, Nader Memorie … van 15 aug. 1679 en Antwoort … raeckende den eysch van Mastricht van de 
Staten-Generaal van aug. 1679 (pamflet Knuttel nr. 11669 en 11670). Spanje en later Oostenrijk roem-
den juist de onbaatzuchtigheid en gulheid van de Spaanse interventie. Haas, "La cesión de Mastrique", p. 
249-259. 
140 Bijv. Grotius, De iure belli ac pacis libri tres, boek III, hfdst. 19, par. 14, en hfdst. 20, par. 34, 35, 39. 
141 Overeenkomst van Den Haag van 26 dec. 1687. De beschrijving in Van Dijk, Bijdrage tot de geschie-
denis der Nederlandsche diplomatie, p. 376-377, is deels onjuist. 
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tricht avec le Comté de Vroonhoven, & leurs dependances soient remises [restituídas] es mains de sa 
Majesté, en conformité du 18. Article du Traité du 30. d'Aoust 1673. & qu'à cet effect ledit Seigneur 
Prince se deportera de l'arrest, ou detention de ladite Place, qui avoit esté fait à son instance, & que 
mesme il fera tous les devoirs possibles vers les Seigneurs Estats Generaux pour qu'ils donnent accom-
plissement au dit Traité.142 
[Op de eerste plaats zal Zijne Majesteit (de koning van Spanje) aan de genoemde Heer Prins (Wil-
lem III) … een erfelijk jaargeld van tachtigduizend gulden … toekennen, en wel uit de duidelijkste en 
best beschikbare fondsen van de Nederlanden, met name uit de in- en uitvoerrechten op de Maas 
en, wanneer die onvoldoende zouden zijn, zonodig uit dezelfde rechten in de stad Antwerpen of op 
de rivier de Schelde. 
Verder is bepaald dat de genoemde Heer Prins er volledig mee zal instemmen dat de plaats Maas-
tricht met het graafschap Vroenhoven en hun aanhorigheden worden overgedragen/teruggegeven 
aan Zijne Majesteit, in overeenstemming met artikel 18 van het verdrag van 30 augustus 1673, en 
dat de genoemde Heer Prins daartoe verder af zal zien van het beslag of de inbezithouding van deze 
plaats, zoals op zijn aandrang ingesteld, en dat hij zelfs al het mogelijke in het werk zal stellen om te 
bereiken dat de Heren Staten-Generaal uitvoering geven aan genoemd verdrag.] 

Veel betekende die toezegging niet, maar Willem had ontvangen wat nog mogelijk 
was. Als stadhouder had hij niet de bevoegdheid en de macht te beslissen over de 
afstand van de stad. Met de schikking was ook niet de hele schuld voldaan, in de zin 
van het verdrag van 1673. Ondanks enige aanbetaling, slaagde het bijna bankroete 
Spanje er niet in, een soortgelijke regeling te treffen met de Staten-Generaal. Span-
je had trouwens kort daarna weer hun hulp nodig, toen Frankrijk in 1688 opnieuw 
aanviel. Koning Karel II moest in 1690 zelfs een groot aantal bijkomende leningen 
in Holland sluiten, waarbij opnieuw de opbrengst van de in- en uitvoerrechten der 
Zuidelijke Nederlanden als onderpand diende.143 In 1693 liep het verbondsver-
drag, dat voor de duur van twintig jaren was gesloten, af zonder te zijn verlengd en 
zonder 'slotafrekening'.144 De Spanjaarden kwamen er niet meer op terug; de 
kwestie van de overdracht van Maastricht raakte in de vergetelheid.145 Bij volgen-
de verdragen – zoals dat van Rijswijk in 1697 – werd de Republiek steeds, met 
stilzwijgende instemming van Spanje en later Oostenrijk, bevestigd in het bezit van 

                                                                    
142 Tekst van Frans origineel en Spaanse vertaling bij Parry, The consolidated treaty series, dl. 18, p. 193-
200. 
143 Daarbij werd bepaald dat deze rechten, zoals ze toen aan de Schelde beneden Antwerpen bij het fort 
St. Marie geïnd werden, onveranderd gehandhaafd moesten worden, zodat ze niet in waarde zouden 
verminderen. Ook de inkomsten uit Gelre, Henegouwen en Namen kwamen aan de beurt. Coppens, De 
financiën van de centrale regering van de Zuidelijke Nederlanden aan het einde van het Spaanse en onder 
Oostenrijks bewind (ca. 1680-1788), p. 103, 268-270, 325-326. Bigwood, Les impôts généraux dans les 
Pays-Bas austrichiens: Etude historique de législation financière, p. 226. 
144 'Le Traité durera l'espace de vingt années, …' Art. 19 van originele verdragstekst (NL-HaNA, toeg. 
1.01.08, inv. 12588.101). Bij Du Mont en Parry vindt men een foute tijdsduur van 25 jaar: 'Le present 
Traité ou Alliance durera le tems de 25. années consecutives, …'. De eigentijdse Nederlandse vertaling is 
correct: 'Het jegenwoordig Tractaat of verdrag zal duren de tijdt van twintig jaren, en voor dat die zijn 
geëindigt zal men over-een-komen wegens de tijdt die men, ten beste van 't gemeen, daer in zal conti-
nueren en volharden.' Pamflet Knuttel nr. 10881. 
145 De bewering van Patrice-François de Neny (voorzitter van de Geheime Raad in de latere Oostenrijkse 
Nederlanden) dat alle Spaanse schulden aan de Republiek vóór de dood van Karel II afbetaald zouden 
zijn, is niet geloofwaardig. Daartegen pleit ook art. 22 van het Barrièretraktaat van 15 nov. 1715, waarin 
Oostenrijk toezegde nog uitstaande schulden uit de tijd van Karel II tot een bedrag van 8.396.000 gul-
den te zullen voldoen. Neny, Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas autrichiens, 3e dr., dl. 2, p. 
23 (de bewering), resp. dl. 1, p. 170 (art. 22 van het traktaat). Een vollediger versie van art. 22 staat bij 
Parry, The consolidated treaty series, dl. 29, p. 351-352. 
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de stad. Overdracht zou ook in strijd zijn geweest met de logica van het barrière-
systeem, waarbij de Republiek vanaf 1698 een aantal steden in de Zuidelijke Ne-
derlanden met meer of minder succes tegen Frankrijk hielp verdedigen. Pas aan 
het eind van de 18e eeuw werd de aangelegenheid opnieuw opgebracht en moest 
de Republiek zich nogmaals, en toen uitgebreider, juridisch verantwoorden voor 
het behoud van de stad (zie paragraaf 6.10, 6.12, 6.13). 

6.8 De noodzaak van een 'voormuur' in het Zuiden 

Aan het eind van de 17e eeuw had het zwakke Spaanse bestuur steeds meer Staatse 
steun nodig tegen het opdringende Frankrijk. Ook de Verenigde Provincies zelf en 
het zuidwesten van het Duitse Rijk werden weer bedreigd. Een nieuwe 'Grote Alli-
antie' van de keizer en afzonderlijke Duitse landen, Spanje, Zweden, Engeland en 
de Republiek kon dit gevaar in de Negenjarige Oorlog (1688-1697) slechts met 
veel moeite stuiten.146 In 1696 stelde de regering in Brussel de koning voor de 
Spaanse Nederlanden te beschermen door Staatse en Engelse garnizoenen te leg-
gen in vestingen aan de zuidgrens. Dat werd in eerste instantie afgewezen.147 Na de 
Vrede van Rijswijk van 1697 kregen de Staten echter toch Spaanse toestemming de 
militaire ruimte te vullen die in de Zuidelijke Nederlanden ontstond door de terug-
trekking van de Franse troepen. Stadhouder Willem III (tevens koning van Groot-
Brittannië) sloot begin 1698 een overeenkomst met landvoogd Maximiliaan II 
Emanuel van Beieren (1662-1726), waardoor een kleine tienduizend man Staatse 
troepen in de grenssteden Nieuwpoort, Kortrijk, Oudenaarde, Aat (Ath), Bergen 
(Mons), Charleroi, Namen en Luxemburg gelegerd konden worden.148 De – aan-
vankelijk vertrouwelijke – overeenkomst regelde de bevelvoering, de huisvesting 
en de verzorging van Staatse troepen, door en deels op kosten van Spanje. De lege-
ring was naar de letter tijdelijk – de landvoogd kon de garnizoenen met twee 
maanden opzegtermijn laten vertrekken – maar er bestond voor de eerste jaren 
geen uitzicht dat Spanje zelf voldoende soldaten zou kunnen inhuren. Er zijn vier 
eigentijdse afschriften, maar geen originelen, van deze overeenkomst bekend.149 In 
briefwisselingen en verdragen van kort daarna werd er veelvuldig naar verwezen, 
zodat er geen reden is aan de echtheid te twijfelen. Over de politieke kant van de 
militaire aanwezigheid van de Republiek in de Zuidelijke Nederlanden werd al in 

                                                                    
146 Lynn, The wars of Louis XIV, p. 191-265. 
147 De Schryver, Jan van Brouchoven graaf van Bergeyck, 1644-1725, p. 80-110. Van Gelder, "De Habs-
burgse Nederlanden in de overgang van Spanje naar Oostenrijk (1692-1713)", p. 38-39. 
148 'Copie du traité fait entre le Roy d'Angeleterre Guillaume 3. et l'Électeur de Bavière Gouverneur des 
Pays-Bas pour les garnisons hollandoises dans les frontières vers la France, en l'an 1698', Hahlweg, 
"Untersuchungen zur Barrierepolitik Wilhelms III. von Oranien und der Generalstaaten im 17. und 18. 
Jahrhundert", bijlage 2, p. 71-72. De Barrièresteden worden in deze overeenkomst niet afzonderlijk met 
naam genoemd. 
149 Hahlweg, "Untersuchungen", p. 43-44, 57. De Schryver, "De eerste Staatse barrière in de Zuidelijke 
Nederlanden (1697-1701)", p. 69-71. 
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het najaar van 1697 in Willems paleis Het Loo op de Veluwe onderhandeld.150 
Hoewel de bewaarde tekst een beperkte strekking heeft, kan de overeenkomst in 
zijn context niet als een onbetekenende regeling van het winterkwartier worden 
afgedaan.151 De Staten hadden ook een deel van hun troepen naar eigen gebied 
kunnen terugtrekken en de rest kunnen afdanken. De overeenkomst van 1698 was 
daarom een betekenisvolle stap in de politiek van bescherming van het Zuiden en 
diepteverdediging van de Republiek tegen de onaflatende dreiging van Frankrijk. 
De Staatse bezetting van steden en forten óver de oostgrens en aan de Duitse Rijn 
was grotendeels verloren gegaan. De eerdere verdelings- of kantonneringsplannen 
en de verpandingsverdragen voor de Spaanse Nederlanden waren gericht geweest 
op een versterking van het directe voorland van de Republiek. Ze hadden nooit wat 
opgeleverd. Voor het eerst in 1698 bezetten de Staten met instemming van de 
landsheer en van Groot-Brittannië een (door de oorlog zwaar beschadigde) barriè-
re aan de zuidrand van de Zuidelijke Nederlanden. De overeenkomst van dat jaar, 
hoewel niet ingebed in volkenrechtelijke zekerheden en geen staatsverdrag in 
strikte zin, vormde daarmee de aanzet van de Barrièreverdragen van de eerste 
helft van de 18e eeuw. Doel was steeds de vijand ruim buiten het kwetsbare kleine 
grondgebied van de Verenigde Provincies op te vangen.152 De Barrière zou de 
voordelen van een uitgestrekt voorland moeten bieden, zonder de moeilijk te 
overziene nadelen van een politieke en economische unie met het katholieke en 
particularistische Zuiden. 

In hetzelfde jaar 1698 dreigde alweer een Franse inval in de Zuidelijke Nederlan-
den, als de Spaanse koning Karel II kinderloos zou overlijden. De Republiek pro-
beerde daarom aanvullende zekerheden voor haar veiligheid en handelspositie te 
krijgen. Ze onderhandelde in het geheim verder met Maximiliaan van Beieren, 
wiens jonge zoon keurprins Jozef Ferdinand door koning Karel II bij testament als 
zijn enige erfgenaam was aangewezen. Een verdragstekst, die in augustus 1698 in 
Brussel en Den Haag getekend zou zijn, kwam in 1699 in de openbaarheid.153 De 
Staten-Generaal zouden zich verplicht hebben – in ruil voor enkele tegemoetko-
mingen – de Spaanse Nederlanden na de dood van de koning te beschermen totdat 
de keurprins ze veilig in bezit had kunnen nemen. De betrokkenen (en enkele his-
torici) bestempelden het verdrag als een vervalsing van tegenstanders van de 
landvoogd. Er zijn echter overtuigende aanwijzingen dat partijen in de betreffende 
tijd over deze onderwerpen hebben onderhandeld.154 Of het in de overgeleverde 
                                                                    
150 Hahlweg, "Untersuchungen", p. 47-52. De Schryver, Max II. Emanuel von Bayern und das spanische 
Erbe: Die europäischen Ambitionen des Hauses Wittelsbach 1665-1715, p. 84-88, en "De eerste Staatse 
barrière", p. 67-70. 
151 Van Nimwegen, De Republiek der Verenigde Nederlanden als grote mogendheid, p. 14-15, legde de 
nadruk op het informele, tijdelijke en vrijblijvende karakter van de overeenkomst.  
152 Van Nimwegen, De Republiek der Verenigde Nederlanden als grote mogendheid, p. 12-13. 
153 De eigentijdse afschriften geven verschillende data voor de ondertekening aan: 3 of 5 aug. in Brussel 
en 23, 25 of 28 aug. in Den Haag of Brussel. Ondertekening eerst in Brussel, daarna in Den Haag is 
waarschijnlijk. 
154 De Schryver, Max II. Emanuel von Bayern und das spanische Erbe, p. 89-92, en "De eerste Staatse 
barrière", p. 77-81. Legrelle, La diplomatie française et la succession d'Espagne, dl. 2, p. 498-507. Busse-
maker, "De onechtheid van het zoogenaamd verdrag tusschen de Republiek en den Keurvorst van 
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vorm is ondertekend en geratificeerd, is onduidelijk. In de verdragstekst werden 
de Spaanse Nederlanden 'de barrière en voormuur' van de Republiek genoemd. 
Het belangrijke fort St. Marie bij Kallo aan de Schelde beneden Antwerpen, met zijn 
tol- en andere rechten, zou voorgoed aan de Republiek worden afgestaan (artikel 
7).155 Twee andere artikelen stonden ermee in verband. 

(8)  Het zal niet toegestaan zijn enige koopwaar van buitenlandse herkomst te vervoeren langs 
Oostende, Nieuwpoort, Brugge, of enige andere plaats aan zee, naar Antwerpen. Nog minder zal het 
toegestaan zijn de Schelde te verdiepen tussen Gent, Dendermonde en Antwerpen om grotere sche-
pen te kunnen gebruiken dan die men er thans ziet. … (volgt tot en met artikel 13 een gedetailleer-
de regeling voor het toezicht op deze bepalingen door Staatse controleurs, voor wie een versterkt 
en bewaakt kantoor aan de Schelde beneden Gent zou worden gebouwd). 
(14)  Zijne Keurvorstelijke Hoogheid van Beieren belooft, zowel voor zich als voor zijn zoon de 
Doorluchtige Keurprins, het octrooi in te trekken dat onlangs door Zijne Katholieke Majesteit (de 
koning van Spanje) werd verleend aan zijn onderdanen in de Nederlanden voor de oprichting van 
een nieuwe Oost-Indische Compagnie in de genoemde Spaanse Nederlanden. Hij verplicht zich er-
toe dat een dergelijk octrooi hun nooit zal worden toegekend.156 

Deze artikelen zouden moeten voorkomen dat via de kusthavens ten koste van 
Antwerpen (en de Republiek) buitenlandse zeehandel gedreven werd. Het was niet 
juist dat de Spaanse koning het octrooi voor de Oostendse Compagnie had toege-
kend. De vergunning was in zijn naam, maar buiten zijn medeweten in juni 1698 
verleend door de regering in Brussel. De koning heeft het besluit een aantal maan-
den later op advies van de regering in Madrid vernietigd, maar dat was eind augus-
tus nog niet bekend (zie paragraaf 5.11). De handel via de Antwerpse Schelde was 
grotendeels in handen van kooplieden en schippers uit de Republiek en zou bij St. 
Marie door en onder volledige controle van de Republiek worden belast. Aanneme-
lijk is dat de machthebbers in Den Haag van de Spaanse troonsopvolging gebruik 
wilden maken om hun greep op de Zuidelijke Nederlanden te versterken. De eco-
nomische regelingen van het verdrag zouden hen beter in staat stellen de kostbare 
verdediging van de Barrière te onderhouden. De keurvorst van Beieren had bijna 
zijn hele vermogen aan Spanje geleend, dat niet in staat was terug te betalen. Hij 
had weinig keus en was op dat moment voor zijn politieke toekomst en die van zijn 
zoon afhankelijk van koning-stadhouder Willem III. 

Enkele weken na de vermoedelijke sluiting van het verdrag tussen de Staten-
Generaal en landvoogd Maximiliaan bereikten Frankrijk, Groot-Brittannië en de 
Republiek overeenstemming over een verdeling van het Spaanse Rijk. De dood van 
Karel II werd toen spoedig verwacht. Het verdelingsverdrag en de waarborgen 
daarop moesten het internationale machtsevenwicht bewaren en oorlogen vanwe-
                                                                                                                                                                      
Beieren, van augustus 1698". Hahlweg, "Untersuchungen", p. 43, 45-46, 63. Ook Lodewijk XIV hoorde in 
augustus 1698 over de Staats-Beierse onderhandelingen. AAE Courneuve, Mémoires et documents, 
Hollande nr. 11, fol. 300-304. Een origineel van het verdrag is nooit gevonden. 
155 De Republiek had dat fort in 1667 vergeefs als pand gevraagd. Ze kreeg de opbrengst ervan in 1690 
in onderpand voor Spaanse schulden. 
156 Mijn vertaling van de Franse tekst (die een vertaling uit het Latijn zou zijn). Eigentijdse afschriften 
van Franse tekst (met kleine variaties) in AAE Courneuve, Correspondance politique, Hollande nr. 177, 
fol. 250-254, 254-257, 258-263, en Bavière nr. 42, fol. 458-460. In druk bij Lamberty, Memoires pour 
servir a l'histoire du XVIII siecle, dl. 1, p. 115-118, en bij Legrelle, La diplomatie française et la succession 
d'Espagne, dl. 2, bijlage 10, p. 698-704.  
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ge teleurgestelde pretendenten voorkomen. Volgens de geheime overeenkomst 
kreeg de keurprins Jozef Ferdinand van Beieren (onder voogdij van zijn vader) het 
grootste deel van de erfenis, waaronder Spanje, de Spaanse Nederlanden en de 
koloniën. De Franse kroonprins en de tweede zoon van de keizer zouden zich te-
vreden moeten stellen met kleinere delen van de nalatenschap.157 Toen de zesjari-
ge keurprins op 6 februari 1699 onverwacht stierf, en de zieke Karel II voortleefde, 
vervielen alle eerdere plannen voor een vreedzame opvolging. In de verwarring 
kort daarna vroeg de Hollandse raadpensionaris Anthonie Heinsius (1641-1720) – 
teruggrijpend op de ideeën van Johan de Witt – zich af of men de Zuidelijke provin-
cies niet kon laten kantonneren tot een katholieke republiek, in nauw verbond met 
de Verenigde Provincies. Ook Lodewijk XIV zag dat even als één van de mogelijk-
heden.158 Er volgden langdurige vertrouwelijke onderhandelingen, vooral tussen 
Frankrijk, Engeland en de Republiek, over een nieuwe 'evenwichtige' verdeling van 
het Spaanse Rijk. Gelijktijdig, en eveneens in het geheim, onderhandelden verte-
genwoordigers van de Staten-Generaal en de keurvorst over diens eventuele op-
volging als soeverein in de Spaanse Nederlanden. Hij was er niet erfgerechtigd, 
zoals zijn zoon via zijn moeder was geweest, maar gold als neutraal en geschikt om 
de Nederlanden als barrière tegen Frankrijk te onderhouden. Willem III had zijn 
twijfels over die oplossing. In vereniging met Spanje zouden de Zuidelijke Neder-
landen beter verzekerd zijn van militaire, geldelijke en diplomatieke steun, meer 
dan als onafhankelijk landje. Het liefst zou Willem – wiens koningschap afhing van 
de gezindheid van het Engelse parlement – er zelf soeverein worden. Hij meende 
echter dat dit door zijn protestants geloof en de mettertijd gegroeide tegenstellin-
gen onmogelijk was.159 Lodewijk XIV gaf van zijn kant meermaals aan dat hij geen 
bezwaar had tegen de voorziene barrière en Maximiliaan als soeverein in de Zuide-
lijke Nederlanden.160 

Waarschijnlijk werd er in maart 1699 in Staatse kringen een nieuw ontwerpver-
drag met de keurvorst opgemaakt. Een gelekte versie, duidelijk onaf en misschien 
geschreven door politieke tegenstanders, verwees naar hun eerdere geheime ver-
drag van augustus 1698, dat door de dood van de keurprins aangepast moest wor-
den. De tekst gaf aan dat de Staten-Generaal nog steeds bereid waren Maximiliaan 
te steunen. Bij het overlijden van de Spaanse koning zouden ze gewapenderhand 
zijn voorlopige soevereiniteit over de Spaanse Nederlanden verzekeren. Ze wilden 
tevens zorgen dat hij vergoed zou worden voor de grote leningen die hij aan Spanje 
                                                                    
157 Verdrag van 24 sept. in Het Loo/Den Haag. Parry, The consolidated treaty series, dl. 22, p. 197-206. 
Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam, 2e dr., dl. 2, p. 192. De Schryver, Max II. Emanuel von Bayern 
und das spanische Erbe, p. 92-99. 
158 Lodewijk liet vier mogelijkheden peilen: (1) kantonnering, (2) soevereiniteit voor de Spaanse konin-
gin, (3) vernieuwing van het verdelingsverdrag van 1635, (4) soevereiniteit voor Maximiliaan van 
Beieren. AAE Courneuve, Correspondance politique, Angleterre nr. 179, fol. 185-193, en Mémoires et 
documents, Hollande nr. 11, fol. 307. Legrelle, La diplomatie française et la succession d'Espagne, dl. 3, p. 
18-19. De Schryver, "De eerste Staatse barrière", p. 81-82. 
159 Legrelle, La diplomatie française et la succession d'Espagne, dl. 3, p. 29, 37, 41, 47-48, 57-58, zich 
baserend op de briefwisseling tussen Lodewijk XIV en Camille de la Baume d'Hostun, graaf van Tallard, 
de Franse ambassadeur in Londen. 
160 Idem, p. 19, 29, 40, 111, 115. 
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had verstrekt of nog zou verstrekken. Ten slotte zouden ze zich inspannen voor 
hem de blijvende erfelijke soevereiniteit over deze gewesten te verkrijgen. De eco-
nomische artikelen bevestigden die van het vorige verdrag en breidden die nog uit 
in het voordeel van de Republiek. Ze schakelden de Zuidelijke Nederlanden voor de 
handel min of meer gelijk met de Generaliteitslanden. 

(5)  Alles wat overeengekomen is door het verdrag van de maand augustus 1698 tussen Hunne 
Hoogmogenden en Zijne Hoogheid de keurvorst van Beieren, in het bijzonder in de artikelen 7, 8, 9 
tot en met 13, zal door deze (celui-ci, de keurvorst) nageleefd worden alsof het woordelijk hierbij 
opgenomen zou zijn. 
(6)  Indien bij leven van de koning van Spanje enige nieuwe regeling werd ingevoerd die strijdig is 
met het verdrag en artikel 7 in het bijzonder, dan zal de keurvorst van Beieren verplicht zijn na de 
dood van de Spaanse koning deze ongedaan te maken, door alle inbreuken op dit verdrag onvoor-
waardelijke te schrappen en alles wat dit verdrag inhoudt nauwgezet uit te voeren. 
(7)  Zodra Zijne Keurvorstelijke Hoogheid als voorlopig soeverein het bestuur van de Spaanse Ne-
derlanden zal hebben opgenomen, zal hij alle besluiten vernietigen en annuleren die door de han-
delscommissarissen zijn genomen of in de toekomst zouden kunnen worden genomen ten nadele 
van kooplieden uit de Hollandse Nederlanden, volgens het ontwerp dat de heer Dijkveld op 2 april 
1699 aan de heer keurvorst van Beieren heeft voorgelegd. Voorts zal hij door openbare plakkaten 
aan de onderdanen van Hunne Hoogmogenden de invoer en uitvoer van alle soorten koopwaar toe-
staan bij betaling van de gewone rechten zoals voor de inwoners en onderdanen van de Spaanse 
Nederlanden. Dat voorrecht mag alleen aan de Hollanders worden toegekend, met uitsluiting van 
alle andere naties.161 

De Franse koning werd door zijn ambassadeur in Den Haag, François d'Usson de 
Bonrepaux, op de hoogte gehouden van de onderhandelingen. Bonrepaux stuurde 
hem in mei 1699 een afschrift van het ontwerpverdrag; Lodewijk XIV zou ermee 
hebben ingestemd. De ambassadeur meldde in juni dat het verdrag door verte-
genwoordigers van de Staten-Generaal en Maximiliaan van Beieren zou zijn onder-
tekend en dat de koning van Engeland zich ervoor garant had gesteld. Bonrepaux 
vermoedde een opzet waarbij de Staten in de plaats van de (nog onbekende) toe-
komstige koning van Spanje de grote schulden aan de landvoogd wilden voldoen, 
waardoor ze de Spaanse Nederlanden feitelijk 'kochten'. De Staten-Generaal zou-
den voor hun bescherming en hun betaling een hoge economische prijs bedin-
gen.162 In een later stadium konden ze, als men mag gissen, aansturen op een 
staatkundige vorm die het Noorden het best zou passen. Dat zou een kantonne-
ment met trekken van een protectoraat kunnen zijn. Maximiliaan zou, eenmaal 
betaald, eventueel weer aan de kant geschoven kunnen worden. De Staten en de 
landvoogd ontkenden het bestaan van het verdrag toen er van verschillende kan-
ten berichten over naar buiten kwamen. Dat er in het voorjaar van 1699 onder-

                                                                    
161 Mijn vertaling van Franse afschriften. AAE Courneuve, Correspondance politique, Hollande nr. 184, 
fol. 81-85, en Hollande nr. 177, fol. 263-264 (samenvatting); tevens in Mémoires et documents, Hol-
lande nr. 11, fol. 336-339 (samenvatting). In druk bij Legrelle, La diplomatie française et la succession 
d'Espagne, dl. 3, bijlage 3, p. 686-689.  
162 AAE Courneuve, Mémoires et documents, Hollande nr. 11, fol. 334-341, en Correspondance politique, 
Hollande nr. 181, brieven van Bonrepaux april-juni 1699. Legrelle, La diplomatie française et la succes-
sion d'Espagne, dl. 3, p. 160-164. De vergelijking van Legrelle (p. 161) met de 'verwerving' van Maas-
tricht in 1678 door de Staten, toen ze de grote Spaanse schulden aan de Republiek als argument ge-
bruikten om de stad te behouden, is wat vergezocht. In de overige literatuur werd dit ontwerpverdrag – 
echt of niet – niet of nauwelijks genoemd (o.a. korte vermelding bij Bussemaker, p. 152). 
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handelingen waren is wel zeker, maar in welke vorm en met welk resultaat blijft 
onduidelijk. De toekomst van de Spaanse Nederlanden was inmiddels ook onder-
deel van een herziening van het geheime verdelingsverdrag voor het hele Spaanse 
Rijk. Van die legpuzzel maakte Maximiliaan aanvankelijk nog wel deel uit, maar 
zijn rol raakte voorlopig nagenoeg uitgespeeld door politieke tegenstand in Spanje 
en de Spaanse Nederlanden, en bezwaren van Willem III. In het Frans-Engels-
Staatse verdelingsverdrag van maart 1700 werd het grootste deel van de erfenis, 
waaronder de Zuidelijke Nederlanden, aan het Huis Oostenrijk toebedeeld.163 Het 
verdrag bepaalde niets over de Barrière, scheepvaart of economie. 

Toen de Spaanse koning Karel II in november 1700 ten slotte stierf, bleek het ver-
delingsverdrag van de buurlanden van beperkte waarde. Karel had in zijn laatste 
testament Filips (V, 1683-1746, kleinzoon van Lodewijk XIV, hertog van Anjou) als 
algemeen erfgenaam van zijn rijk aangewezen. De raadslieden van de Franse ko-
ning waren het er niet over eens hoe te handelen. Na enige overweging richtte 
Lodewijk zich, tot teleurstelling van zijn bondgenoten, naar Karels laatste beschik-
king. Met de medewerking van Maximiliaan van Beieren, bezetten zijn legers begin 
1701 de Zuidelijke Nederlanden. Op aanzegging van de landvoogd en zijn vesting-
commandanten – in overeenstemming met het legeringsverdrag van 1698 – trok-
ken de Staten-Generaal hun garnizoenen terug uit de Barrière die nog niet op 
sterkte was. De Staten-Generaal en de Engelse regering waren voorwaardelijk 
bereid Filips V als opvolger van Karel II te erkennen. Op 22 maart 1701 maakten 
Hunne Hoogmogenden in een memorandum aan de Franse koning hun eisen be-
kend.164 Ze vroegen een verdeling van de Spaanse erfenis, met een aandeel voor 
het Huis Oostenrijk. De Franse troepen dienden de Zuidelijke Nederlanden te ver-
laten. De Staten zouden de volledige beschikking moeten krijgen over een uitge-
breide 'voormuur', met het recht die zelf te bemannen en te leiden, uit te breiden 
en te versterken, met alle rechten van doorgang voor de bevoorrading. De Spaanse 
koning kon de soevereiniteit en het burgerlijk bestuur in die plaatsen behouden. 
De verhoudingen met het Zuiden zouden in beginsel ongewijzigd blijven. De Repu-
bliek wilde verder in het Spaanse Rijk ten minste dezelfde (voor)rechten krijgen 
als Frankrijk en andere staten. 

(4)  Dat voor de zekerheid in het bijzonder van deze Staat (der Verenigde Provincies) aan de uitslui-
tende hoede van Hunne Hoogmogenden zullen worden afgestaan en toevertrouwd de steden, plaat-
sen en vestingen van Venlo, Roermond, Stevensweert, Luxemburg, Namen, Charleroi, Bergen, Den-
dermonde, Damme en St. Donaas, met hun kastelen, citadellen en alle forten en versterkingen die 
erbij horen, elk in de toestand waarin ze zich nu bevinden, met het recht er zodanige garnizoenen 
van henzelf of hun bondgenoten te leggen en te houden als zij raadzaam achten … 
(6)  Dat Hunne Hoogmogenden het volle bevel en gezag zullen hebben over de steden, plaatsen, 
kastelen en vestingen waar zij garnizoenen gelegerd hebben, en dat zij er naar goeddunken gouver-
neurs en commandanten zullen aanstellen, onverminderd de andere rechten en inkomsten van de 
Koning van Spanje op en in de genoemde steden en plaatsen. 
(10)  Dat het verdrag tussen de Spaanse Kroon en Hunne Hoogmogenden gesloten in Munster in 

                                                                    
163 Verdrag van 13/25 maart 1700 in Londen/Den Haag. Tekst bij Legrelle, La diplomatie française et la 
succession d'Espagne, dl. 3, bijlage 4, p. 690-706. Parry, The consolidated treaty series, dl. 22, p. 471-482. 
164 Wagenaar, Vaderlandsche Historie, dl. 17, p. 70-72. Van Nimwegen, De Republiek der Verenigde Neder-
landen als grote mogendheid, p. 15-16. Geikie/Montgomery, The Dutch Barrier 1705-1719, p. xix-xx. 



GREEP OP HET GRENSLAND, 17E-18E EEUW 

519 

1648, zowel als alle andere verdragen en overeenkomsten tussen Spanje en deze Staat, zullen wor-
den hernieuwd of voor hernieuwd gehouden, op de manier zoals men samen overeen zal komen, 
voorzover ze niet veranderd worden door het verdrag dat nog gesloten zal worden.165 

Engeland – in feite het Engelse parlement – eiste bij deze gelegenheid het recht van 
bezetting van Oostende en Nieuwpoort, en soortgelijke voorwaarden als de Sta-
ten.166 Die onvoorziene stap naar Engelse inmenging in de binnenlandse zaken van 
de Nederlanden wekte ongerustheid en ongenoegen bij zowel Willem III als de 
Staten-Generaal.167 Het streven van Engeland naar een eigen militaire bases en 
handelshavens aan de Vlaamse kust, zoals in 1670-1673, was bekend. 

Nadat Lodewijk XIV die toegevingen als te overdreven weigerde, sloten de Staten-
Generaal op 7 september 1701 in Den Haag een 'Groot Verbond' met keizer Leo-
pold I (aartshertog van Oostenrijk) en Willem III van Groot-Brittannië om de Fran-
se machtsuitbreiding door onderhandeling of gewapenderhand te keren. De pre-
cieze verdeling van de Spaanse erfenis spraken ze nog niet af. Duidelijk was wel 
dat Frankrijk uit een aantal strategisch of economisch belangrijke gebieden, zoals 
de Zuidelijke Nederlanden en de Indiën, geweerd zou worden. De Republiek kreeg 
de keizerlijke en Britse verzekering van haar recht op een Barrière, maar geen 
toezegging over de invulling daarvan. De rechten uit verdragen met Spanje, zoals 
dat van Munster, zouden blijven bestaan. Over steunpunten van Engeland in de 
Nederlanden werd niet gesproken. 

(5)  Foederati ad procurandam satisfactionem & securitatem ante dictas inter alia, omnes nervos in-
tendent, ut recuperent Provincias Hispano-Belgicas, ut sint obex & repagulum, vulgo Barriere, Galliam 
a Belgio Foederato removens & separans pro securitate Dominorum Ordinum Generalium, quemad-
modum ab omni tempore inservierunt, … 
(8)  … nec pax ineatur, …nisi pacta pro subditis Regis Magnae Brittanniae & Foed. Belgii facultate ple-
na utendi & fruendi, omnibus iisdem privilegiis, juribus, immunitatubus & libertatibus commerciorum, 
terra marique in Hispania, Mari Mediterraneo & in omnibus terris & locis quae Rex Hispaniarum 
postremo defunctus … possedit, quibus tunc utebantur & fruebantur … jure ante obitum dicti Regis 
Hispaniarum quaesito per tractatus, per pacta conventa, per consuetudines, …. 
[(5)  De bondgenoten zullen, om de voornoemde voldoening en veiligheid te bewerkstelligen, zich 
onder andere tot het uiterste inspannen om de provincies van de Spaanse Nederlanden terug te 
winnen, zodat ze een scheidsmuur en schutswal, gewoonlijk Barrière genoemd, mogen vormen die 
Frankrijk van de Verenigde Provincies scheidt en afhoudt, voor de veiligheid van de Heren Staten 
Generaal, zoals ze van oudsher gediend hebben … 
(8)  … er zal geen vrede worden gesloten … zonder dat aan de onderdanen van de Koning van 
Groot-Brittannië en de Staten-Generaal de volle vrijheid wordt toegekend om al de voorrechten, 
rechten, vrijstellingen en vrijheden van de handel ter zee en te land in Spanje, de Middellandse Zee 
en alle landen en plaatsen die de overleden Koning van Spanje bezat … te gebruiken en genieten, die 

                                                                    
165 Mijn vertaling van de Franse tekst van het Staatse memorandum bij Lamberty, Memoires pour servir 
a l'histoire du XVIII siecle, dl. 1, p. 403-406. Dendermonde, Damme en St. Donaas (Van Nimwegen, p. 16, 
deed ze tekort door ze geen vestingen maar economische knooppunten te noemen) moesten samen met 
Venlo, Roermond en Stevensweert de vleugels van de binnenmuur van de barrière vormen). 
166 (4) Dat voor de zekerheid in het bijzonder van de Staten van Zijne Britse Majesteit, de steden Oost-
ende en Nieuwpoort, met hun havens, burchten, … aan de uitsluitende hoede van Zijne Majesteit zullen 
worden afgestaan en toevertrouwd, met het recht er zodanige garnizoenen … te leggen en te houden … 
Mijn vertaling van de Franse tekst van het Brits memorandum bij Lamberty, Memoires pour servir a 
l'histoire du XVIII siecle, dl. 1, p. 406-408. 
167 Geikie, The Dutch Barrier 1705-1719, p. 10. 
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zij … ingevolge enig recht door verdragen, overeenkomsten, gewoonten, … gebruikten en genoten 
voor de dood van wijlen de Koning van Spanje.]168 

6.9 Het Barrièreverdrag als grondslag van de Oostenrijkse 
Nederlanden 

In de Spaanse Opvolgingsoorlog (1702-1713) die volgde, voegde Pruisen zich bij de 
bondgenoten, tegen betaling en voor erkenning van zijn nieuwe status als konink-
rijk. Toen Willem III in 1702 kinderloos stierf, liet behalve de Friese stadhouder 
Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, ook koning Frederik I van Pruisen rechten 
gelden op de Oranje-erfenis. Die kwestie, waarin de Staten-Generaal officieel neu-
traal waren, vertroebelde de verhoudingen in het bondgenootschap.169 De Staten en 
Engeland slaagden er in 1706 in de Fransen uit een groot deel van de Zuidelijke 
Nederlanden te verdrijven. De regeling van het voorlopig bestuur gaf echter aanlei-
ding tot spanningen tussen de beide Zeemogendheden en met de keizer.170 Frank-
rijk stuurde aan op een compromis, waarbij het de Republiek de beschikking over 
de Zuidelijke Nederlanden aanbood, met een Barrière en zekerheden voor hun 
handel.171 De Staten en Engeland probeerden – in het kader van een breder bilate-
raal verdrag – onder elkaar overeenstemming te bereiken over de precieze vre-
desvoorwaarden en de modaliteiten van de voormuur. De Staatse uitgangspunten 
inzake de Barrière waren: (1) De Staten zouden met een sterke aaneengesloten 
keten van vestingen langs de hele Franse grens zowel de Republiek als de Zuidelijke 
Nederlanden tegen Frankrijk beschermen, (2) De Staten moesten volledige zeg-
genschap over de garnizoenen hebben, en (3) De beoogde Oostenrijks-Spaanse 
landheer van de Zuidelijke Nederlanden, die zelf deze bescherming niet zou kun-
nen verzekeren, moest bijdragen in de kosten. De Barrière moest bestaan uit Die-
denhoven (Thionville), Luxemburg, Namen, Charleroi, Bergen, Malbode (Maubeu-
ge), Valencijn (Valenciennes), Condé (thans Condé-sur-l'Escaut), Doornik, Rijsel, 
Menen, Ieper, Veurne, Nieuwpoort, Oostende en Dendermonde. De laatste plaats 
zou als tussenstation de verbinding van de Barrière met de Republiek verzekeren. 

                                                                    
168 Mijn vertaling. Oorspronkelijke Latijnse tekst o.a. bij Cau, Groot placaat-boeck, dl. 5, p. 412-414, en bij 
Parry, The consolidated treaty series, dl. 24, p. 11-22 (met Engelse vertaling p. 23 -28). Franse vertaling 
in Actes et Mémoires concernant la Paix d'Utrecht, dl. 1, 2e dr., p. 1-14. 
169 De erfenis kon pas in 1732 definitief worden verdeeld. De opvolgingsstrijd van het Huis van Oranje 
uitte zich vooral in en rond het Gelders Overkwartier, dat in 1703 door de Republiek en Pruisen op de 
Fransen werd veroverd. Rive, Schets der staatkundige betrekkingen tusschen de Republiek der Vereenigde 
Nederlanden en het Koningrijk Pruissen, p. 1-81. 
170 De andere partijen werden voorlopig gedwongen de Staatse uitleg van het verbondsverdrag van 
1701 te aanvaarden. Het Huis Oostenrijk zou pas het bestuur over de Zuidelijke Nederlanden krijgen ná 
overeenstemming met de Staten over de Barrière. Engeland zag af van de macht over Zuidelijke haven-
steden (zoals Oostende) en van het stadhouderschap in Brussel voor zijn belangrijkste generaal, de 
hertog van Marlborough. Geikie, The Dutch Barrier, p. 5-37, toonde weinig begrip voor de zorgen van de 
Staten voor hun veiligheid. 
171 Brief van Lodewijk XIV aan paus Clemens XI, 17 febr. 1707. Actes et Mémoires concernant la Paix 
d'Utrecht, dl. 1, 2e dr., p. 29-32. Geikie, The Dutch Barrier, p. 49, 58-60. 
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Kaart 8:  Situatie van het grensland, 17e – 18e eeuw. 
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De Oostenrijks-Spaanse onderhandelaars deelden die benadering niet. Ze vonden 
dat Spanje zelf kon instaan voor de verdediging van de Zuidelijke Nederlanden. De 
Republiek zou op basis van het 'Groot Verbond' wel enkele verspreide vestingen in 
Noord-Frankrijk kunnen opeisen. Ook zou ze mogelijk, zoals vóór 1701, onder 
gezag van de landsheer en op eigen kosten kunnen bijdragen aan de Oostenrijks-
Spaanse Barrière. Engeland wilde onbelemmerde toegang tot Zuid-Nederlandse 
havens en achterlandverbindingen. Oostende, Bergen en Dendermonde, die bo-
vendien niet aan de Franse grens lagen, zouden daarom buiten de Barrière moeten 
blijven.172 De Staten betoogden dat het om militaire afweer aan de kust en om ver-
bindingssteden ging. De tarieven in Oostende zouden hoe dan ook al door artikel 
15 van het verdrag van Munster, dat geldig moest blijven, worden bepaald.173 De 
kwestie bleef voorlopig onbeslist en de Staten-Generaal lieten zich door de Engel-
sen overhalen de strijd tegen Frankrijk voort te zetten, in de verwachting van uit-
gebreide en gewaarborgde voordelen. 

Het vervolg van de onderhandelingen over de Barrière tussen 1707 en 1718, en de 
uitvoering en het lot van de Staatse voormuur tot aan haar ontmanteling in 1782, 
werden in verschillende studies uitvoerig beschreven. We noemen hier nog slechts 
de hoofdlijnen van de strijd om militaire macht, grondgebied en handelsvoordelen 
tussen de hoofdrolspelers Frankrijk, de Republiek, Groot-Brittannië174, Oostenrijk 
en Pruisen. Het oorspronkelijke conflict over de opvolging van Karel II kreeg steeds 
meer neventonelen. Op 29 oktober 1709 sloot de Republiek in Den Haag een nader 
verbond met Groot-Brittannië, met afspraken over de vredesvoorwaarden en de 
protestantse opvolging op de Britse troon.175 Engeland gaf betrekkelijk veel toe om 
de Staten van een aparte vrede met Frankrijk af te houden. Het had krediet verloren 
door een geheim maar uitgelekt verdrag met de Oostenrijkers over handelsvoorde-
len in Indië. Het was er ook al bijna in geslaagd het Spaanse Menorca – net als Gi-
braltar met Staatse hulp veroverd – als steunpunt in bezit te nemen. Groot-
Brittannië eiste tegemoetkomingen van Spanje als vergoeding voor de grote kosten 
die het in de oorlog maakte. In de Nederlanden moest het daardoor ruimte geven 
aan de Republiek en zag het af van zijn aanspraken op Oostende en Nieuwpoort. Het 
gunde Oostende echter niet aan de Staten, omdat die haven een open poort voor 
Britse handel en invloed moest blijven.176 Met het verdrag van 1709 beloofde de 
Britse regering haar steun voor een Staatse Barrière in Namen, Charleroi, Malbode, 
Valencijn, Condé, Doornik, Rijsel, Menen, Ieper, het fort Knokke (tussen Ieper en 
Veurne), Veurne, Nieuwpoort, Damme, de forten De Perel en St. Filips (beneden 

                                                                    
172 Geikie, The Dutch Barrier, p. 75-78. Van Nimwegen, De Republiek der Verenigde Nederlanden als grote 
mogendheid, p. 16-17. 
173 Idem, p. 80-88, speciaal de geciteerde brief van Heinsius aan Portland van 3 dec. 1706. Geikie (p. 82) 
noemde abusievelijk art. 13 van het verdrag van Munster. 
174 Vanaf 1707 (Act of Union) waren regering en parlement van Engeland en Schotland verenigd in die 
van Groot-Brittannië. 
175 Actes et Mémoires concernant la Paix d'Utrecht, dl. 1, 2e dr., p. 54-70 (Franse vertaling). Parry, The 
consolidated treaty series, dl. 26, p. 425-435 (Engelse vertaling). 
176 Geikie, The Dutch Barrier, p. 99-164. 
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Antwerpen), Dendermonde, Lier en Halle.177 De Barrière kon uitgebreid worden 
met nog te veroveren vestingen in Noord-Frankrijk. Het fort St. Donaas bij Sluis, dat 
de Republiek altijd al had willen hebben, zou in volledige eigendom aan de Staten 
worden overgedragen. In een separaat artikel erkenden de Britten dat de Republiek 
recht had op een zuidoostelijke vleugel voor zijn Barrière in de vorm van garnizoe-
nen in Luik, Hoei (Huy) en Bonn178 en de soevereiniteit over het Gelders Overkwar-
tier. Voor het laatste beriepen de verdragspartners zich op artikel 52 van het ver-
drag van Munster. Ze voerden aan dat de beoogde nieuwe landsheer van de Zuide-
lijke Nederlanden door de inspanningen van de Republiek al zo ruim toebedeeld 
zou worden, dat een extra 'equivalent' daarvoor niet meer aan de orde was. Ten 
slotte zou ook de grens van Staats-Vlaanderen op enkele plaatsen zuidwaarts ver-
legd moeten worden, om dit gebied beter te kunnen verdedigen. 

Door een machtswisseling in Engeland werd het verdrag daar niet bekrachtigd. 
Een Brits expeditieleger in Spanje slaagde er niet in de jonge Bourbonse koning 
Filips V te verdrijven. Frankrijk kon zich in de eindfase van de oorlog militair weer 
enigszins herstellen en zijn diplomatiek isolement doorbreken. Het bewoog Filips 
V in 1712 de soevereiniteit over het hem resterende deel van de Zuidelijke Neder-
landen af te staan aan landvoogd Maximilaan van Beieren. Deze moest zijn theore-
tisch bezit twee jaar later alweer aan de keizer afstaan in ruil voor herstel van zijn 
positie in het Rijk.179 In de aanloop naar de vredesconferentie van Utrecht in 1713 
speelde Frankrijk de oorlogsmoede bondgenoten met deelakkoorden tegen elkaar 
uit, waardoor het uiteindelijk zijn schade kon beperken.180 Het moest wel zijn ves-
ting Duinkerken ontmantelen en de haven van die stad – een directe bedreiging 
voor de Britse veiligheid en handel – dempen.181 De uitschakeling van die plaats 
vertoonde, met alle verschillen,  overeenkomsten met die in Antwerpen. Groot-
Brittannië en Pruisen werden tevredengesteld, maar het Huis Oostenrijk en de 
Republiek bereikten lang niet wat ze gehoopt hadden.182 De koning van Pruisen 
maakte aanspraak op Gelder en verre omgeving – welk gebied hij al sinds het begin 
van de oorlog bezet hield – als onderpand voor een oude vordering op Spanje en 
nog niet terugbetaalde kosten van zijn leger.183 Frankrijk erkende diens rechten op 

                                                                    
177 Barrièregarnizoenen in Diedenhoven (Thionville) en Luxemburg werden bij nader inzien meer als 
verantwoordelijkheid voor de keizer en het Duitse Rijk gezien. 
178 Luik, Hoei en Bonn behoorden aan Jozef Clemens van Beieren (1671-1723, broer van Maximiliaan II 
Emanuel), prins-bisschop van Luik en aartsbisschop-keurvorst van Keulen. Hij was bondgenoot van 
Frankrijk. 
179 Van Gelder, "De Habsburgse Nederlanden in de overgang van Spanje naar Oostenrijk", p. 41, 46-47. 
180 Lynn, The wars of Louis XIV, p. 341-360. In een separaat artikel bij het Frans-Staatse vredesverdrag 
van Utrecht van 13 april 1713 erkende Lodewijk mede namens zijn kleinzoon Filips V, koning van 
Spanje, de bepalingen over handel en scheepvaart uit het verdrag van Munster. Bindoff, The Scheldt 
question, p. 133. 
181 Art. 9 van het Frans-Britse vredesverdrag van 11 april 1713 te Utrecht. Parry, The consolidated treaty 
series, dl. 27, p. 475-501. 
182 Stork-Penning, "Het gedrag van de Staten in 1711". Rive, Betrekkingen tusschen de Vereenigde Neder-
landen en Pruissen, p. 81-83. 
183 Pruisen had vanaf 1704 zonder resultaat met de Republiek onderhandeld over een verdeling van het 
Overkwartier. Nettesheim, Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern, p. 234-250. Frankewitz, Preußen 
an Peel, Maas und Niers: das Preußische Herzogtum Geldern im 18. Jahrhundert, p. 11-69. 
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de titel en het wapen van Oranje, maar lijfde het prinsdom toch voorgoed in. In ruil 
daarvoor steunde het zijn aanspraak op het Overkwartier.184 Dat Frankrijk daar-
mee van andermans leer riemen sneed verdroot alleen de Republiek. Actieve di-
plomatie en veel steekpenningen zorgden ervoor dat het Huis Oostenrijk instemde 
en dat Groot-Brittanië liet begaan.185 Alleenstaand en in tijdnood op de conferentie 
moest de Republiek toegeven.186 Pruisen ontving het grootste deel van het Over-
kwartier aan beide zijden van de Maas; ook Gulik kreeg een klein stukje. Koning 
Frederik Willem I liet zich zelfs als hertog van Gelderland huldigen. Pas na langdu-
rig en moeizaam overleg kwamen de Staten-Generaal en keizer Karel VI, hoofd van 
het Huis van Oostenrijk, op 15 november 1715 in Antwerpen het Barrièretraktaat 
over de hoofdlijnen van hun onderlinge betrekkingen overeen.187 Groot-Brittannië 
bevestigde en waarborgde het verdrag. De Barrière aan de Franse grens zou 
slechts bestaan uit Namen, Doornik, Menen, Veurne, Waasten (Warneton), Ieper en 
het fort Knokke. Dendermonde kreeg een gezamenlijk Oostenrijks-Staats garni-
zoen. Oostenrijk zou 1.250.000 gulden per jaar bijdragen in de kosten. 

In het Overkwartier behield de Republiek alleen de geïsoleerde vestingen Venlo en 
Stevensweert met hun omgeving en een deel van het ambt Montfort.188 De reste-
rende Gelderse gebieden rond Roermond en Weert bleven bij de van toen af Oos-
tenrijkse Nederlanden. De Republiek kreeg verder een beperkte gebiedsuitbrei-
ding bij Staats-Vlaanderen – onder andere ten westen van het Zwin – om de verde-
diging daarvan door forten en onderwaterzettingen te kunnen verbeteren.189 De 

                                                                    
184 Frans-Pruisisch vredesverdrag, 11 april 1713 te Utrecht. Parry, The consolidated treaty series, dl. 28, 
p. 141-168. Pruisen zou dit Gelderse gebied aan de Maas zelfs Oranien mogen noemen. Rive, Betrekkin-
gen tusschen de Vereenigde Nederlanden en Pruissen, p. 73-80. 
185 Geheim verdrag Oostenrijk-Pruisen, 2 april 1713 te Utrecht. Parry, The consolidated treaty series, dl. 
27, p. 465-474. Emmer, De grenzen van Nederland, p. 80. 
186 Frans-Staats vredesverdrag van 11 april 1713. Cau, Groot placaet-boeck, dl. 5, p. 456-469. Parry, The 
consolidated treaty series, dl. 28, p. 37-82. Art. 7 behandelt Gelre. Art. 13 van dit verdrag werd wel eens 
fout begrepen als aanzet voor vrije rivierscheepvaart in het Scheldegebied: 'La navigation de la Lis, 
depuis l'embouchure de la Deule en remontant, sera libre, & il ne s'y établira aucun péage, ni imposi-
tion.' [De scheepvaart op de Leie, stroomopwaarts van de Deule (Deûle), zal vrij zijn; er zal geen tol of 
andere belasting worden geheven.] Het betrof een plaatselijke regeling van een bestaand geschil voor 
de zeer kleine regionale scheepvaart op ca. 10 km van het riviertje – van Deulemonde (Deûlemont) tot 
Armentiers (Armentières) waar dat de grens vormde en een deel van het jaar nog net bevaarbaar was. 
187 Cau, Groot placaat-boeck, dl. 5, p. 522-539 (Nederlandse tekst), en Parry, The consolidated treaty 
series, dl. 29, p. 333-368 (Franse tekst), speciaal art. 4, 5, 17, 18, 19, 26, 28. Van Nimwegen, De Republiek 
der Verenigde Nederlanden als grote mogendheid, p. 25-31. Parry gaf per vergissing aan dat Spanje partij 
was bij het Barrièreverdrag en de verdragen van Rastatt en Baden (1714, zie hierna). Karel VI noemde 
zich wel koning van Castilië enz., maar hij had er in werkelijkheid geen macht. Die betiteling werd door 
Frankrijk, onder protest van Filips V van Spanje, gedoogd; separate artikelen verklaarden dat dit geen 
erkenning inhield. Albareda Salvadó, La guerra de Sucesión de España (1700-1714), p. 355-356. 
188 De betreffende tekst en kaart bij Israel, De Republiek, dl. 2, p. 1109-1111, zijn op verschillende pun-
ten onjuist. Emmer, De grenzen van Nederland, p. 79-83. 
189 Het was veel minder dan wat de Republiek gevraagd had. Volgens art. 17 liep de nieuwe grens vanaf 
de kust bij het tegenwoordige Zeebrugge (waar een gat in de duinenrij was afgedamd) langs de forten 
St. Donaas en St. Job (beide inbegrepen) naar Middelburg-in-Vlaanderen. Knokke, Heist en Westkapelle 
met omgeving werden Staats. Verderop werd de bestaande grens gevolgd tot bij Sint-Laureins. Ten 
oosten daarvan sneed de nieuwe grens een stuk Vlaams gebied af tot aan Boekhoute. Bij Sas van Gent 
kregen de Staten een ruimer voorland en aan de Schelde het dorp Doel en enkele polders. Smet, "Over 
het ontstaan van de huidige rijksgrens tussen de zee en Middelburg", p. 13, kaartje op p. 14. Emmer, De 
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economische verhoudingen en de douanetarieven van dat moment werden voor-
lopig gehandhaafd. Karel VI bevestigde de bepalingen over handel en scheepvaart 
van het verdrag van Munster, waaronder de 'sluiting' van de Schelde.190 Dat was 
nodig omdat dat verdrag door de oorlog van 1702 met Spanje was vervallen en het 
Huis van Oostenrijk nooit verdragspartij was geweest. Binnen enkele maanden 
bekrachtigden de drie partijen het Barrièretraktaat. Ook verschillende andere 
verdragen in het raam van de Vrede van Utrecht herstelden de vooroorlogse toe-
stand op het gebied van handel en scheepvaart, met zijn plaatselijke vrijheden en 
beperkingen. Aanzetten tot vrije doorvaart vanuit zee naar het achterliggende 
buitenland en omgekeerd vindt men er – anders dan wel geschreven werd – niet 
in.191 Protesten van de Vlaamse en Brabantse Staten tegen de financiële voorwaar-
den, de grenswijzigingen en de overgave van katholieken aan het 'ketterse' Noor-
den – maar ook verontwaardiging over het voorbijgaan aan de oude gewestelijke 
rechten192 – leidden daarna tot nieuwe onderhandelingen. De macht van de Repu-
bliek was verder afgenomen en de positie van Oostenrijk intussen versterkt. Voor-
al onder druk van de Zuidelijke Staten werd in 1718 door een 'nader verdrag' de 
gebiedsafstand aan de Vlaamse grens aanzienlijk beperkt.193 De westelijke Zwin-
oever zou echter Staats worden.194 Vlaamse tegenwerking zorgde ervoor dat ook 
van de overdracht van die enkele terreinen weinig terecht kwam. Door artikel 1 
van het Barrièretraktaat had keizer-aartshertog Karel VI de voormalige Spaanse 
Nederlanden – voorzover niet afgestaan aan Pruisen, Gulik of de Republiek – uit de 
handen van de Staten-Generaal ontvangen 'zoals de overleden koning Karel II die 

                                                                                                                                                                      
grenzen van Nederland, p. 19-20. De westwaartse uitbreiding aan de kust reikte tot het einde van de 
daarvoor liggende Zwingeul in zee. Ze belette de aanleg van een eventueel Brugs zeekanaal, maar ook 
de Staten mochten er geen haven(stad) of sluis bouwen. 
190 Art. 26: '… blyvende voor de rest de Commercie, ende alles het geene daar van dependeert … in het 
geheel ende ten deele op den gestabilieerden voet, en op de maniere begrepen in de Articulen van het 
Tractaat, gesloten tot Munster … welcke Articulen door dit jeegenwoordigh Tractaat komen geconfir-
meert te werden.' Bindoff, The Scheldt question, p. 134. 
191 Frans-Brits en -Staats handels- en scheepvaartverdrag, 11 april 1713 te Utrecht. Parry, The consoli-
dated treaty series, dl. 28, p. 1-35, 83-121. Cau, Groot placaat-boeck, dl. 5, p. 476-491. De verdragen van 
Rijswijk (30 okt. 1697, art. 18), Rastatt (6 maart 1714, art. 6) en Baden in Aargau (7 sept. 1714, art. 6) 
tussen Frankrijk, het Rijk en Oostenrijk bevestigden alleen de lokale scheepvaartvrijheid op een stukje 
grensvormende Boven-Rijn (zie hiervóór par. 4.25). Parry, The consolidated treaty series, dl. 22, p. 5-
104; dl. 29, p. 1-33, 141-194. 
192 Hubert, Les garnisons de la Barrière dans les Pays-Bas autrichiens (1715-1782): Étude d'histoire poli-
tique et diplomatique, p. 31-32. Lenders, "De Zuidelijke Nederlanden 1715-1740: Politieke ontwikkelin-
gen", p. 60-64. 
193 Verdrag tussen de keizer, Groot-Brittannië en de Staten-Generaal van 22 dec. 1718 te Den Haag. Cau, 
Groot placaat-boeck, dl. 5, p. 547-554 (Nederlandse tekst). Van Gelder, "The Estates of Flanders man-
ning the barricades for territorial intergrity: The protest against the barrier treaty of 1715". Geikie, The 
Dutch Barrier, p. 365-368. 
194 Art. 1. De grens aan zee kwam bij fort St. Paul tussen Knokke en het Zwin. Van hier liep de nieuwe 
landscheiding langs fort St. Donaas tot de oude grens tussen Lapscheure en Middelburg-in-Vlaanderen. 
Ook de overige grensverleggingen werden beperkt. Emmer, De grenzen van Nederland, p. 20-21. Smet, 
"Over het ontstaan van de huidige rijksgrens tussen de zee en Middelburg", p. 13-14. 



HOOFDSTUK 6 

526 

had bezeten', dus zonder Maastricht.195 De Republiek vond het blijkbaar niet nodig 
haar bezit van Maastricht en omgeving nog eens nadrukkelijk te bevestigen. 

Karel VI had de Barrièreregeling met tegenzin aanvaard en als onontkoombaar 
verdragen.196 Zijn opvolgster Maria-Theresia ervoer de Staatse garnizoenen op 
haar grondgebied steeds meer als een dure en ondoelmatige last, die ook haar 
waardigheid aantastte. In de Belgische historische literatuur werd de Barrière 
gewoonlijk, in navolging van vooral Eugène Hubert, als een uiterst onaangename, 
zelfs traumatiserende ervaring beschreven. De bevolking van de betreffende plaat-
sen zou ernstig geleden hebben onder het uitdagende bandeloze gedrag van de 
vreemde Hollandse 'bezetting'.197 In een recente studie kwam de Rijselse ge-
schiedkundige Catherine Denys tot de conclusie dat Hubert de archieven erg selec-
tief gelezen had en een te eenzijdig beeld schetste.198 De problemen in de Barrière-
steden waren, afgezien van religieuze gevoeligheden, niet veel anders dan die in 
Noord-Franse steden waar Franse troepen gelegerd waren. Ze behoorden tot de 
gewone wrijvingspunten over bevoegdheidsverdeling en aanpak van overlast in 
drukke vestingsteden. De katholieke overheden in Zuid-Nederland, bevreesd voor 
'ketterse' invloeden, vergrootten de tegenstellingen uit en stookten de geschillen 
op. In de dagelijkse praktijk waren de verhoudingen tussen de garnizoenssoldaten 
en –officieren enerzijds en de stadsbevolking en –besturen anderzijds over het 
algemeen niet slecht. De stedelijke economie voer wel bij de legering en in veel 
gevallen was er sprake van een goede, soms hartelijke samenwerking. De Oosten-
rijkse en de Zuid-Nederlandse regering hadden vooral politieke en financiële rede-
nen om de Barrière steeds kritischer te benaderen.199 Bij de vredesbesprekingen in 
1748 in Aken, die volgden op de Oostenrijkse Opvolgingsoorlog (1740-1748), 
noemde de Oostenrijkse gezant Wenzel Anton von Kaunitz het Barrièretraktaat 
                                                                    
195 '… touttes les provinces et villes des Pays-Bas et dependances, tant celles qui ont été possédées par le 
feu Roy d'Espagne Charles II de glorieuse mémoire, que celles qui viennent d'être cédées par feu Sa Maj. 
le Roy Très Crét. …' [… alle provincies en steden van de (Zuidelijke) Nederlanden en hun aanhorighe-
den, zowel die welke werden bezeten door wijlen de koning van Spanje Karel II hoogloffelijker gedach-
tenis, als die welke onlangs (bij deze vrede) werden afgestaan door wijlen Zijne Majesteit de Allerchris-
telijkste Koning (Lodewijk XIV van Frankrijk) …]. 
196 Geikie, The Dutch Barrier, p. 334-370. Van Gelder, "The Estates of Flanders manning the barricades", 
p. 115-128. Uitgave voorzien voor 2015: Van Gelder, Regime change at a distance: Austria and the 
Southern Netherlands following the War of the Spanish Succession (1716-1725), met hfdst. 3 over het 
Barrièreverdrag; niet gebruikt voor deze studie. 
197 Eugène Hubert (1853-1931) was een Belgische historicus en politicus, van 1921-1922 minister van 
kunsten en wetenschappen. Hubert, Les garnisons de la Barrière dans les Pays-Bas autrichiens (1715-
1782): Étude d'histoire politique et diplomatique, passim. Nothomb, La Barrière belge: Essais d'histoire 
territoriale et diplomatique, p. 105-112. Pirenne, Histoire de Belgique, dl. 5, 2e dr., p. 177-178. 
198 Denys, "Les relations entre Pays-Bas du Nord et Pays-Bas du Sud autour du problème de la Barrière 
au XVIIIe siècle: Une proposition de révision historiographique", passim. Als voornaamst bezwaren 
noemde ze: (1) De anti-Nederlandse Belgisch-nationalistische stereotypering, gangbaar in de 19e en het 
begin van de 20e eeuw; (2) De fixatie op problemen, zonder bredere kijk; (3) Het gebrek aan vergelij-
king met de dagelijkse toestand in andere vestingsteden. Daaraan zou toegevoegd kunnen worden: (4) 
Het katholieke superioriteitsgevoel tegenover de moreel lager geachte protestanten. Ook andere publi-
caties van Hubert over de 18e eeuw, die nog veel aangehaald werden, lijden aan deze eenzijdigheid.  
199 Over de financiële problemen van de regering van de Oostenrijkse Nederlanden, zie o.a. Van Gelder, 
Financial depletion, faction struggle and competing networks: The background to count Harrach's reforms 
of the Southern Netherlands' central government (1733-1735), p. 1083-1092. 
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door de ontwikkelingen achterhaald. Hij betwistte niet het formele recht van de 
Staten op garnizoenen, maar wees op de hoge kosten, die de Oostenrijkse Neder-
landen onmogelijk zouden kunnen opbrengen. Hij drong daarom aan op een schik-
king. De Staatse onderhandelaar Willem Bentinck wees die af: het Barrièretraktaat 
zou de blijvende en onveranderlijke grondslag voor de verhouding tussen het Huis 
Oostenrijk en de Republiek vormen. 

Vanaf 1749 droeg keizerin Maria-Theresia, ondanks Staatse protesten, niet meer 
bij in het onderhoud van de schutswal.200 Dat was in strijd met het traktaat, waar-
mee voor dat doel een hypotheek was gevestigd op de inkomsten uit de Zuidelijke 
Nederlanden. De Republiek kon de aanzienlijke jaarlijkse kosten moeilijk alleen 
opbrengen. Ze beklaagde zich er verder over dat ze de kleine strategische gebieds-
uitbreiding van Staats-Vlaanderen, overeengekomen in het verdrag van 1718, 
nooit volledig in bezit had kunnen nemen. De keizerin eiste herziening van de mili-
taire en economische bepalingen omdat de verhoudingen in de loop der jaren sterk 
veranderd waren. De Republiek en Groot-Brittannië hadden Oostenrijk al in het 
Barrièretraktaat, artikel 26, onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag 
toegezegd. De Staten hadden daaraan, afgezien van een gunstig doorvoertarief, nog 
weinig gevolg gegeven.201 Pas in 1751 begonnen in Brussel opnieuw besprekingen, 
ook over de Barrière, maar die leidden niet tot resultaat. De Zuidelijke Nederlan-
den bepaalden daarna steeds meer hun eigen economische koers. Nadat Oostenrijk 
zich in 1756 met zijn oude vijand Frankrijk had verbonden202, verklaarde Maria-
Theresia dat de Barrière geen betekenis meer had voor de veiligheid van de Neder-
landen. Dat goede vertrouwen werd in het Noorden – terecht zoals de geschiedenis 
zou leren – niet gedeeld. Tot eenzijdige formele opzegging van het Barrièretraktaat 
wilde de keizerin, waarschijnlijk onder invloed van haar voorzichtige kanselier 
Kaunitz, niet overgaan.203 

Het einde van de Barrière werd politiek eenvoudiger toen Groot-Brittannië in 
1778/1780 de oorlog verklaarde aan Frankrijk en de Republiek, die actief of pas-
sief de Noord-Amerikaanse opstand steunden.204 De Britse waarborg voor de ver-
dedigingsgordel, een verplichting uit het Barrièretraktaat, viel daardoor in de 
praktijk weg. Keizer Jozef II (1741-1790), aartshertog van Oostenrijk, die zijn 
moeder Maria-Theresia in 1780 in de Zuidelijke Nederlanden opvolgde, liet zich 
niet meer door politieke en juridische bedenkingen weerhouden. De nieuwe 
                                                                    
200 De Jonge, Geschiedenis van de diplomatie gedurende den Oostenrijkschen Successie-Oorlog en het 
congres van Aken, p. 160-168, 177. Davis, Joseph II: An imperial reformer for the Austrian Netherlands, p. 
3-5, 120. Smit, Diplomatieke geschiedenis van Nederland, inzonderheid sedert de vestiging van het Ko-
ninkrijk, p. 104-105. Cornelis Smit, die hoofdzakelijk schreef over de Nieuwste en Eigentijdse Geschie-
denis, steunde bij de behandeling van Belgische kwesties (te) veel op onvolledige en ongenuanceerde 
agressief nationalistische Belgische literatuur. 
201 Om de handel via de Schelde te bevorderen, was het doorvoerrecht daar gelijk aan het in- of het 
uitvoerrecht (het hoogste van beide), terwijl op de Rijn beide rechten betaald moesten worden. Van der 
Kooy, Hollands stapelmarkt en haar verval, p. 59. 
202 'Renversement des alliances', 'Omkering der bondgenootschappen' of 'Diplomatieke revolutie'. 
203 Dohm, Denkwürdigkeiten meiner Zeit oder Beiträge zur Geschichte vom lezten Viertel des achtzehnten 
und vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, dl. 2, p. 170-178. 
204 Magnette, Joseph II, p. 18. Bindoff, The Scheldt question, p. 137. 
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landsheer verklaarde na zijn kennismakingsbezoek in 1781 dat de Barrière over-
bodig was en geslecht moest worden. Hij vroeg de Republiek – die sinds het begin 
van de eeuw veel aan economische, militaire en politieke macht had ingeboet – al 
haar garnizoenen terug te trekken. De Staten-Generaal stuurden daarop Karel Ge-
orge graaf van Wassenaar als buitengewoon ambassadeur naar Wenen. In een 
onderhoud dat hij begin 1782 had met kanselier Kaunitz verklaarde deze: 'De kei-
zer wil niets meer over Barrières horen. Ze bestaan niet meer. Elk verdrag waar-
van de basis en de zingevende grondslag is vervallen, verliest vanzelf zijn beteke-
nis.' 205 Toen Jozef de afbraak van de vestingen doorzette, hadden de Staten – ver-
deeld, berooid en zonder bondgenoten – weinig keus. In april 1782 gaven ze hun 
dure militaire posten in het Zuiden op, weliswaar met voorbehoud van al hun rech-
ten. De keizer had gebluft en goed ingeschat dat geen betrokken land zich serieus 
zou verzetten. Het sterkte hem in zijn voornemen ook andere hem onwelgevallige 
regelingen en verdragen aan te pakken. 

Jozef II zette de centralisering en rationalisering die onder zijn voorgangers Karel 
VI en Maria-Theresia voorzichtig waren ingezet krachtdadig voort. Door een nieu-
we reeks hervormingen trachtte hij meer greep te krijgen op de economie, het 
bestuur, de rechtspraak, de Kerk en het maatschappelijk leven. De beperkingen 
van zijn macht in de Nederlanden – gegeven door hun geschiedenis en ligging, de 
oude gebruiken en privileges en de verdragen met omringende landen – trachtte 
hij zoveel mogelijk weg te nemen.206 Hij wekte daarmee tegenstand bij verschil-
lende belangengroepen. Zijn politiek ten aanzien van de verdragen met de Repu-
bliek ondervond bij tijdgenoten in het Zuiden vrij algemene steun. Ook veel latere 
(rechts)historici, zowel in België als in Nederland en het buitenland, toonden be-
grip voor zijn optreden in deze zaak. Het verhaal van de confrontatie die Jozef met 
de Verenigde Provincies aanging, is in de literatuur uitgebreid beschreven. De na-
druk lag meestal op de diplomatieke en militaire acties, met hun anekdotes. De 
wederzijds aangehaalde rechtsgronden, rechtsfeiten en andere argumenten gaven 
ten tijde van het geschil aanleiding tot hevige polemieken, maar raakten daarna als 
achterhaald op de achtergrond.207 Die eigentijdse juridische en politieke discussie 
over de kwesties, en de algemene juridische, volkenrechtelijke achtergrond ervan, 
behandelen we afzonderlijk in paragraaf 6.12 en 6.13. 

                                                                    
205 'L'Empereur ne veut plus entendre parler de Barrières. Elles n'existent plus. Tout traité dont la base 
& le fondement qui l'ont fait naître, sont annullés, perd son essence par lui même.' Tekst uit een Hol-
lands pamflet uit 1782, Réflexions sur une conversation ministérielle entre le prince de Kaunitz & le comte 
de Wassenaar, p. 3, die ongeveer overeenstemt met Wassenaars rapport aan Den Haag. Ranke, Die 
deutschen Mächte und der Fürstenbund: Deutsche Geschichte von 1780 bis 1790, dl. 1, p. 187-195. Davis, 
Joseph II, p. 121, voetnoot 26. Beales, Joseph II, dl. 2, p. 165, 373-374. 
206 Davis, Joseph II, p. 114-235. Beales, Joseph II, dl. 2, p. 13-103. Dhont, "Politiek en institutioneel on-
vermogen 1780-1794 in de Zuidelijke Nederlanden", p.139-144. 
207 De Luikse historicus Félix Magnette stelde in zijn proefschrift (1897) dat het niet zijn doel kon zijn, 
na meer dan een eeuw een kwestie te behandelen waarin niemand ooit helemaal gelijk of ongelijk had. 
Hij verwees alleen naar deze pennenstrijd om te laten zien hoezeer de publieke opinie in Europa belang 
stelde in de gebeurtenissen die zich in de Nederlanden voordeden. Magnette, Joseph II et la liberté de 
l'Escaut: La France et l'Europe, p. 6-7. 
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6.10 De 'sluiting' van de Schelde betwist maar toch 
herbevestigd 

De Noord-Amerikaanse opstand en de Vierde Brits-Staatse Zeeoorlog (1780-1784) 
hadden tot gevolg dat Britse kooplui niet meer in de havens van Frankrijk en de 
Republiek terecht konden. De regering in Londen deed daarom moeite de betrek-
kingen met Oostenrijk (dat de opstand niet steunde) uit te breiden en faciliteiten in 
Zuid-Nederlandse havens te krijgen. In het geheim bood ze haar diplomatieke en 
militaire steun aan voor het 'openen' van de Schelde. De keizer toonde interesse, 
maar kanselier Kaunitz raadde hem in januari 1781 ten sterkste af aan artikel 14 
van het verdrag van Munster te tornen. Een dergelijke politieke actie zou hij 
slechts dienen te wagen als hij duidelijk in zijn recht stond, succes verzekerd of 
althans waarschijnlijk was en de gevaren niet groter waren dan de voordelen. Aan 
geen van die voorwaarden werd voldaan. Antwerpen beriep zich op het recht van 
'de natuur der dingen', maar had in de bestaande situatie geen enkel internationaal 
erkend recht op doorgang door de Staatse Schelde. De Westfaalse verdragen hiel-
den een groter algemeen belang in voor de Europese rechtsorde dan het bijzonde-
re Barrièretraktaat. Er konden geen veranderde omstandigheden worden ingeroe-
pen. Frankrijk kon bovendien een geforceerde 'opening' van de Schelde zien als 
samenspannen met zijn Engelse vijand. Dat bedreigde de alliantie met dat land, de 
grondslag van de Oostenrijkse buitenlandse politiek.208 In Brussel overlegde in 
maart 1781 een regeringscommissie over de zaak. De ministers waren verdeeld 
over de vraag of de Brabantse Scheldehandel, gezien het succes van de vrije 
Vlaamse zeehavens Oostende en Nieuwpoort, een algemeen conflict en het risico 
van oorlog waard was. Er werd geopperd gebiedsaanspraken te laten gelden, die 
men kon laten vallen in ruil voor Staatse toegevingen aan de Schelde. Daarnaast 
zou gepeild moeten worden of Frankrijk bereid was mee te werken. Ook Antwerp-
se belangengroepen en de Brabantse Staten roerden zich. Kanselier Kaunitz bleef 
voorlopig bij zijn bezwaren. De keizer was vooral gevoelig voor het aspect van zijn 
eer, maar besloot af te wachten tot rustiger en gunstiger tijden.209 

Pas in 1783, toen de strijd over Noord-Amerika werd beëindigd door de verdragen 
van Parijs en Versailles, en de Republiek was uitgeput, leken de kansen voor actie 
te stijgen. Twee bepalingen uit die vrede hebben er waarschijnlijk toe bijgedragen 
dat Oostenrijk de Scheldekwestie opnieuw opbracht.210 Artikel 17 van het Brits-
Franse verdrag gaf Frankrijk de soevereine beschikking terug over de sinds 1713 
geslechte vesting en gedempte haven van Duinkerken.211 Het zal de keizer hebben 

                                                                    
208 Ranke, Die deutschen Mächte und der Fürstenbund, p. 188-189. Magnette, Joseph II, p. 19-23. Davis, 
Joseph II, p. 121-122. 
209 Magnette, Joseph II, p. 23-29. Davis, Joseph II, p. 122-123. Beales, Joseph II, dl. 2, p. 374. 
210 Magnette, p. 47-48, wees op de 'bevrijdende' invloed van de kwesties of de regelingen inzake de 
Mississippi, Gibraltar, Duinkerken en de Russische 'gewapende neutraliteit'. Bindoff, The Scheldt questi-
on, p. 139-140, noemde de vrede van 1783 als markering in de tijd, zonder inhoudelijk verband.  
211 Verdrag van 3 sept. 1783 te Versailles. Parry, The consolidated treaty series, dl. 48, p. 437-480. Voor 
de uitschakeling van Duinkerken bij het verdrag van Utrecht (1713), zie hiervóór par. 6.9. De bepaling 
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gesterkt in zijn mening dat de 'sluiting' van de Schelde in het raam van nieuwe 
verhoudingen kon worden opgeheven. Artikel 8 van het Brits-Amerikaanse 
vredesverdrag legde de vrije vaart op de hele Mississippi vast voor Britten en 
Amerikanen: 'The navigation of the river Mississippi, from its source to the ocean, 
shall for ever remain free and open to the subjects of Great Britain, and the citizens of 
the United States'. Die beide landen deelden dit recht – althans volgens het verdrag 
– met Spanje, dat de westoever en het mondingsgebied bezat.212 Jozef II kan dit 
gezien hebben als een goed voorbeeld voor het doorvaartrecht van bovenstroomse 
staten. De uitdrukkelijke vermelding in het vredesverdrag (en in dat van 1763) 
betekende echter ook dat het in die tijd geen vanzelfsprekend volkenrecht was. 

De Oostenrijkers kozen weloverwogen voor een onderhandelingsweg waarbij ze 
het Staatse recht op de Schelde niet rechtstreeks betwistten, maar verbonden met 
andere zaken.213 Zuid-Nederlandse ministers stelden in maart 1783 een uitputtend 
politiek dossier van grens- en geldkwesties samen en diplomaten bewerkten de 
Franse bondgenoot.214 Een op zich onschuldig grensincident bij Doel eind van dat 
jaar werkte als ontsteking voor het lang voorbereide plan. De regering in Brussel 
buitte dat uit om een tijdelijke versoepeling van het douanereglement op de Schel-
de te verkrijgen. Ook stuurde ze de Staatse soldaten weg uit hun forten op de wes-
telijke Zwinoever, zoals eerder uit de Barrière. Ze stelde meerdere onderdelen van 
de grensverdragen ter discussie, zonder duidelijk te zijn over haar einddoel. Bij 
onderhandelingen die in mei 1784 volgden, legden de Oostenrijkse onderhan-
delaars ten slotte hun lijst van aanspraken op tafel. Het Tableau sommaire des 
droits et prétentions de Sa Majesté Impériale (Lijst van rechten en aanspraken van 
Zijne Keizerlijke Majesteit) bevatte veertien artikelen.215 De keizer eiste de absolu-
te soevereiniteit over de Schelde tussen Antwerpen en de grens bij Saaftinge. De 

                                                                                                                                                                      
werd bevestigd door de Brits-Franse verdragen van Aken (18 okt. 1748, art. 17) en Parijs (10 febr. 
1763, art. 13). 
212 Verdrag van 3 sept. 1783 te Parijs. Parry, The consolidated treaty series, dl. 48, p. 487-498. Door het 
Brits-Frans-Spaanse verdrag van Parijs van 10 febr. 1763 stond Frankrijk, dat het hele Mississippige-
bied bezat, de oostelijke oeverlanden, behalve het mondingsgebied bij Nouvelle-Orléans (New Orleans), 
aan Groot-Brittannië af. Art. 7 van het verdrag van 1763 bepaalde dat de scheepvaart voor beide landen 
over de hele lengte en breedte van de rivier, van bron tot monding vrij zou zijn van aanhouding, visita-
tie of heffingen. Door een geheim artikel stond Frankrijk kort daarna het resterende gebied (Louisiana) 
af aan Spanje; dat nam de Franse rechten en beperkingen over. Bij de onafhankelijkheid in 1783 kregen 
de Verenigde Staten de Britse vaarrechten, maar behield Groot-Brittannië ze zelf ook. Dat was althans 
de bedoeling. Spanje ontkende een decennium later de volle vaarrechten van de VS. Zie hierna par. 6.12. 
Wait, State papers and publick documents of the United States, 3e dr., dl. 10, p. 135-149, 392, 421-423. 
Gönnenwein, Die Freiheit der Flußschiffahrt, p. 6. Vitány, The international regime of river navigation, p. 
30-31. 
213 Een uitgebreide beschrijving van de voorbereiding van de confrontatie met de Republiek gaf Magnet-
te, Joseph II, p. 29-59. Haas, "Het verdrag van Fontainebleau: Maastricht en de landen van Overmaas als 
internationale conflictstof aan het eind van het ancien régime", p. 267-271. 
214 Uitgangspunt voor het dossier van eisen was het hoofdstuk over de betrekkingen tussen de Zuidelij-
ke en Noordelijke Nederlanden dat minister Patrice-François de Neny decennia eerder geschreven had 
in een leerboek voor de jonge Jozef. Dat boek verscheen (postuum, aanvankelijk anoniem) pas vanaf 
1784. Zie Neny, Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas autrichiens, 3e dr., dl. 2, p. 21-29. 
215 Franse tekst van 4 mei 1784 bij Martens, Causes célèbres du droit des gens, dl. 2, p. 211-216. Vertaling 
bij Loosjes, Vaderlandsche historie, dl. 31 (behelzende den jaare 1784), p. 207-214. 
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grens van Staats-Vlaanderen en die aan de Schelde dienden te worden terugge-
bracht in de toestand van het verdrag van 1664. Maastricht en de andere plaatsen 
genoemd in het verdrag van 1673 moesten worden overgedragen, evenals enkele 
grensdorpen in Brabant. Daarnaast vroeg de keizer vergoeding voor vele soorten 
schade die hij en zijn onderdanen geleden zouden hebben door onrechtmatige 
bezettingen, onredelijke in- en uitvoerrechten, gemiste belastingen en onbetaalde 
leveringen. De Staten-Generaal noemden deze eisen in een eerste reactie in mei en 
in een uitvoerig betoog op 27 juli ongegrond, maar wezen nadere gesprekken niet 
af. Hun eigendom van de Schelde beneden Lillo/Liefkenshoek en hun recht om 
schepen daar te laten lastbreken, kwamen voort uit hun bezit van dat water ten 
tijde van de vrede van Munster. De kwestie Maastricht was volgens hen verjaard 
en achterhaald door latere oorlogen en verdragen, waarbij alle betrokken mo-
gendheden de Republiek in het bezit van haar grondgebied hadden bevestigd. Ook 
herinnerden de Staten aan de 'rustende' achterstallige betalingen voor de Barrière 
en 'verwaarloosde' schulden van Oostenrijk bij Hollandse geldschieters.216 De Re-
publiek zocht steun en bemiddeling van Frankrijk. Ze onderhandelde met de Fran-
sen over een verdedigend verbond dat de Staten veiligheid aan hun grenzen en 
Frankrijk hulp op zee en aan verre kusten moest bieden. In juni 1784 bereikten ze 
daarover in hoofdlijnen overeenstemming. Frankrijk stelde de ondertekening uit 
en maakte het stille voorbehoud dat het verbond niet van toepassing zou zijn op 
het geschil van dat moment met de keizer.217 

De keizer bereidde ondertussen zijn volgende stap in de onderhandelingen voor. Al 
vanaf mei 1784 liet hij in informele contacten met Staatse gezanten doorscheme-
ren dat het mogelijk zou zijn door een schikking, een uitruil van belangen, tot een 
beter resultaat te komen. De gezanten wisten bij geruchte wel ongeveer wat daar-
mee bedoeld werd. In zijn verwachting dat de Staten uit zichzelf de 'opening' van 
de Schelde zouden aanbieden om de dreiging af te wenden, werd hij teleurgesteld. 
In juli wendde hij zich daarom vertrouwelijk tot de Franse koning, met een con-
creet ruilplan waarvan hij hoopte dat deze het als zijn eigen bemiddelingsvoorstel 
zou willen inbrengen.218 Jozef was bereid de meeste van zijn eisen uit het Tableau 
sommaire te laten vallen, en daarbij nog afstand te doen van Oostenrijks Opper-
Gelre en enkele kleine gebieden.219 In ruil moest de Republiek de Schelde 'openen', 
Staats-Vlaanderen en de Scheldeforten afstaan, de vaart vanuit Zuid-Nederland op 
de beide Indiën toelaten en de douanetarieven van het Zuiden vrij laten. Lodewijk 
XVI weigerde het Oostenrijkse voorstel – dat de Republiek naar verwachting zou 
afwijzen – als het zijne in te brengen. De keizer was maar tot enkele toegevingen 
bereid. Staats-Vlaanderen zou, mits verkleind, aan de Republiek mogen blijven; de 

                                                                    
216 Eerste Staatse reactie uitgebreid bij Loosjes, p. 214-232. Magnette, Joseph II, p. 77-78. 
217 Colenbrander, De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden, dl. 1, p. 359-364. De 
ondertekening volgde pas op 10 november 1785, na de oplossing van het Oostenrijks-Staatse geschil. 
218 Magnette, Joseph II, p. 79-87. Colenbrander, De Patriottentijd, dl. 2, p. 12-13. 
219 Oostenrijks Gelre bestond slechts uit Roermond en Weert met omgeving, nadat in 1713 Pruisen het 
grootste en de Republiek een kleiner deel van het Overkwartier hadden ingelijfd. Er was voor het eerst 
sprake van een equivalent voor een deel van het Overkwartier (art. 52, verdrag van Munster). De keizer 
wilde ook een grensverbetering in Overmaas toestaan. 
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afstand van Oostenrijks Opper-Gelre was dan wel van de baan. De Franse minister 
van Buitenlandse zaken Vergennes zag wel wat in een beperkte openstelling van 
de Schelde, alleen voor schepen onder keizerlijke vlag. Hij verwachtte daarvan 
geen grote schade voor de Staatse handel. Hij drong bij de Republiek aan op een 
constructieve houding als Oostenrijk een nieuw voorstel zou doen. De besprekin-
gen moesten aan de gang blijven om oorlog te voorkomen.220 Op 23 augustus 1784 
volgde een 'verzoeningsvoorstel' van de keizer aan de Republiek; het bevatte zoals 
gevreesd eisen die verder gingen dan het Tableau sommaire. Jozef verklaarde be-
reid te zijn afstand te doen van zijn aanspraken op Maastricht en omgeving en op 
de diverse schadevergoedingen als de Staten-Generaal: (1) de scheepvaart op de 
Schelde geheel vrij zouden verklaren, (2) zouden toestaan dat zijn onderdanen vrij 
de havens van Oost- en West-Indië zouden kunnen aandoen om er handel te drij-
ven, (3) zich niet meer zouden mengen in de Zuid-Nederlandse douanetarieven, 
(4) de Scheldeforten zouden slechten, en (5) de Vlaamse grenzen van 1664 zouden 
herstellen en de afwatering daar niet meer (ten behoeve van inundaties) zouden 
belemmeren. De kleinere geschillen zouden in onderhandelingen moeten worden 
opgelost. De keizer liet verder weten dat hij vanaf dat moment de Schelde als ge-
heel en al 'open' en vrij beschouwde en er zijn schepen zou laten varen. Elke 'bele-
diging van zijn vlag' zou hij opvatten als een oorlogsverklaring.221 

De Staten-Generaal protesteerden tegen het misleidende spel dat met hen gespeeld 
werd. In hun reactie lieten ze blijken dat een vergelijk over de macht op de Schelde 
boven Saaftinge bespreekbaar was, maar dat ze zich op de Scheldetakken in 
Zeeland volledig soeverein achtten. Volgens hun opvatting van het volkenrecht 
konden ze daar vrij over de scheepvaart beschikken. De openstelling van de 
Zeeuwse wateren voor buitenlandse schepen zou niet alleen de welvaart van de 
Republiek aantasten, maar ook haar fysieke veiligheid, en zelfs haar voortbestaan 
in de waagschaal stellen. De 'sluiting' van de Schelde voor zeevaart van de Zuidelij-
ke Nederlanden was ten overvloede bij het verdrag van Munster als positief recht 
vastgelegd. Dat was bij elk van de vervolgverdragen door alle betrokken partijen, 
waaronder het Huis Oostenrijk, zonder problemen bevestigd. Over de grenzen van 
Vlaanderen en de vaart op Indië had Jozefs voorganger Karel VI in 1718 en 1732 
met de Staten verdragen gesloten. Het zou ten slotte geen pas hebben een ultima-
tum te stellen over een onrechtmatige eis, als verrekening voor uit de lucht gegre-
pen aanspraken.222 

                                                                    
220 Colenbrander, De Patriottentijd, dl. 2, p. 13-14. Magnette, Joseph II, p. 87. 
221 Oostenrijkse nota bij Martens, Causes célèbres du droit des gens, dl. 2, p. 218-220. Vertaling bij Loos-
jes, Vaderlandsche historie, dl. 31, p. 233-236. 
222 Colenbrander, De Patriottentijd, dl. 2, p. 14-17. Tekst reactie bij Loosjes, Vaderlandsche historie, dl. 
31, p. 236-241. Verwezen werd naar het nader Barrièreverdrag van 22 dec. 1718 te Den Haag (zie par. 
6.9), en het verdrag over de 'Pragmatieke Sanctie' van 20 febr. 1732 te Wenen (zie par. 5.12). De achter-
liggende, maar niet zo duidelijk uitgesproken gedachte bij de reactie van de Staten-Generaal was dat 
welvaart, veiligheid en voortbestaan nauw verbonden waren. Zonder ruime inkomsten uit de handel 
konden de Staten geen voldoende sterk leger en een goed uitgeruste vloot onderhouden. Buitenlandse 
aanvallen, indien niet afgeweerd of meteen afgeslagen, raakten al gauw de kern van de kleine Repu-



GREEP OP HET GRENSLAND, 17E-18E EEUW 

533 

In het najaar van 1784 zette de keizer zijn zaak door. Bij het Hazegras aan de pas 
bezette linker Zwinoever liet hij een kade en een lazaret aanleggen voor de ont-
vangst van zeeschepen.223 In het Maasland, waar Staatse en Oostenrijkse gebieden 
nog steeds ordeloos aaneengeregen waren, ontstond onrust en hadden incidenten 
plaats. Jozef II gaf ten slotte bevel een schip onder Oostenrijkse vlag vanuit Ant-
werpen naar zee te laten varen en een ander vanuit zee de Schelde op. Staatse fre-
gatten hielden de keizerlijke verkenners tegen en stuurden ze terug. Daarbij werd 
slechts één schot op doel afgevuurd. In november verbraken de partijen hun di-
plomatieke betrekkingen. Er dreigde een openlijke oorlog, waar geen van beide op 
was voorbereid.224 

De Franse koning Lodewijk XVI (1754-1793) ging eind november 1784 in op het 
Staatse verzoek om te bemiddelen. Lodewijk vroeg zijn zwager Jozef af te zien van 
zijn eis van vrije vaart, nu de Staten die zo duidelijk hadden afgewezen. De 
'sluiting' van de Schelde zou een hoeksteen zijn van het bestaan van de Republiek, 
die door belangrijke internationale verdragen werd gewaarborgd. De koning 
waarschuwde hem dat hij desnoods ten gunste van de Staten zou ingrijpen. Hij 
stelde de partijen voor terug te keren naar de onderhandelingstafel om de punten 
van het oorspronkelijke Tableau sommaire te bespreken. De keizer was intussen 
zelf ook al tot de slotsom gekomen dat zijn tactiek niet had gewerkt en dat zijn 
'ruilvoorstel' geen kans maakte. Teleurgesteld richtte hij zich daarna op het redden 
van zijn eer, maximale geldelijke genoegdoening en enige gebiedswinst, vooral bij 
Maastricht. De Staten voelden er niets voor hun belangrijke voorpost Maastricht 
prijs te geven en ook Frankrijk zag er geen voordeel in. Koning Lodewijk liet daar-
op de mogelijkheid van een afkoop van de Oostenrijkse aanspraak nagaan. Jozef II 
verbond dat idee met zijn plan om het grootste deel van de Zuidelijke Nederlanden 
te ruilen tegen het nabijere Beieren. Hij probeerde de afkoop in te passen in een 
ruimere transactie, waarbij de Staten-Generaal geld bijpasten om de keurvorst van 
Palts-Beieren met die ruil te verzoenen. Voor de Republiek bood zo'n nieuwe, min-
der machtige buur goede vooruitzichten. Pruisen en andere Duitse landen verzet-
ten zich echter tegen machtsuitbreiding van de keizer en ook Frankrijk gaf geen 
steun.225 De keizer liet de zaak ten slotte meer over aan zijn kanselier Kaunitz. Die 
stelde een flexibeler eisenpakket voor waarmee de Oostenrijkse eer kon worden 
gered. De Staten-Generaal stemden begin 1785 met het principe van de onderhan-
delingen in. Ze waren met grote tegenzin bereid twee gezanten naar Wenen te 
sturen om zich te verontschuldigen voor de oneer die de vlag van de keizer was 

                                                                                                                                                                      
bliek. Anders dan bij grote landen, met uitgestrekte buffergebieden, was daarbij direct haar voortbe-
staan in het geding. 
223 Smet, "Over het ontstaan van de huidige rijksgrens tussen de zee en Middelburg", p. 15. 
224 Colenbrander, De Patriottentijd, dl. 2, p. 17-25.  Magnette, Joseph II, p. 60-138. Martens, Causes cé-
lèbres du droit des gens, dl. 2, p. 242-262. 
225 Colenbrander, De Patriottentijd, dl. 2, p. 25-32. Magnette, Joseph II, p. 142-145. Davis, Joseph II, p. 
130-133. De keizer gebruikte lokmiddelen om Frankrijk met de ruil te laten instemmen. Hij zou toege-
vingen doen inzake de Schelde en Frankrijk een oorlog daarover besparen. Eventueel wilde hij ook 
Luxemburg en Namen uit de ruil houden en aan Frankrijk afstaan. 
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aangedaan. De plaats van onderhandeling werd Parijs, waar de Franse minister 
van Buitenlandse Zaken Vergennes als bemiddelaar optrad.226 

De Staten-Generaal wezen twee ervaren diplomaten aan, Matteus Lestevenon van 
Berkenroode (1715-1797) en Gerard Brantsen (1735-1809). Deze moesten het 
opnemen tegen de vasthoudende Oostenrijkse ambassadeur in Parijs, Florimond 
graaf van Mercy-Argenteau. Er volgden moeizame onderhandelingen over het Ta-
bleau sommaire, waarbij Mercy zich harder toonde dan zijn volmachten nodig 
maakten. De eerste hindernis was het zeer hoge bedrag van vijftien miljoen gulden 
dat hij eiste, alleen al voor de stad Maastricht. De Staten-Generaal – nog steeds 
onder militaire druk en intern verdeeld door de strijd tussen patriotten en prins-
gezinden – waren bereid een afkoopsom te betalen voor de aanspraken die ze niet 
erkenden. Ze wilden daarbij aanvankelijk niet verder gaan dan drie miljoen gulden 
voor alle betwiste gebieden in het Maasland samen. Enig wisselgeld kon gevonden 
worden in de ruil van het zuidelijk deel van het Staatse land van Daalhem (Dal-
hem) tegen een 'behoorlijk equivalent' wat noordelijker. Daardoor ontstonden 
voor beide partijen meer aaneengesloten gebieden en werden doorgaande tolvrije 
wegen naar Duitsland mogelijk. In de onderhandeling over het geld behaalde Mer-
cy door veel bluf, een nieuw ultimatum en dreiging met militaire acties, een schit-
terend resultaat. De prijs voor Maastricht werd op negen en een half miljoen gul-
den bepaald en de schadevergoeding voor wateroverlast door inundaties op een 
half miljoen.227 Frankrijk, dat tot elke prijs een alliantie wilde met de Republiek, 
beloofde het verschil tussen vraag en aanbod bij te passen. De Staten zouden ver-
der de soevereiniteit over de Schelde tussen Antwerpen en Saaftinge opgeven. Het 
verdrag van Munster zou, zover niet anders bepaald, zijn geldigheid behouden. Op 
die basis werd op 20 september 1785 een voorlopig akkoord getekend.228 In de 
Staten-Generaal kon dit resultaat slechts met de kleinste meerderheid worden 
bekrachtigd. 

De slotonderhandelingen vonden plaats aan het Franse hof in Fontainebleau. 
Vooral dank zij de Franse bemiddeling kon men daar, na nog eens vier weken van 
uiterst onaangename besprekingen, tot een definitief resultaat te komen. In de 
artikelen 14 t/m 17 werd bepaald dat de keizer afstand deed van al zijn aanspra-

                                                                    
226 Colenbrander, De Patriottentijd, dl. 2, p. 32-34. Magnette, Joseph II, p. 139-164. Haas, "Het verdrag 
van Fontainebleau", p. 288-291. Deze drie auteurs, met verschillende belangstelling, vulden elkaar op 
meerdere punten aanzienlijk aan. 
227 Art. 1 van het voorlopig akkoord bepaalde: 'Is overeengekomen, dat de Staaten-Generaal zullen 
voldoen 9 Millioen en 5 honderd duizend Guldens, Hollandsch Geld, ter vergoeding voor Maastricht, en 
derzelver Grondgebied, de Ambagten (les Bans) van St. Servaas, als meede het Graafschap Vroenhoven, 
daar onder begreepen, mitsgaders 5 honderd duizend Guldens, gelyke munt, tot schadeloosstelling van 
de gemaakte Inundatiën. …' Sommige historici wekten de verkeerde indruk, dat het ging om een af-
koopsom voor de Oostenrijkse claim op een 'open' Schelde. Smit, Diplomatieke geschiedenis van Neder-
land, p. 106 en De Scheldekwestie, p. 19. Bovard, La liberté de navigation sur l'Escaut, p. 74. Post, De 
Driebond van 1788 en de Brabantse Revolutie, p. 11. De Decker, Europees internationaal rivierenrecht, p. 
115-116. 
228 Tekst voorlopig akkoord in Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, dl. 20, 2e stuk, p. 1548-1552. Colen-
brander, De Patriottentijd, dl. 2, p. 34-49. Magnette, Joseph II, p. 165-190. Haas, "Het verdrag van Fontai-
nebleau", p. 293-318. 
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ken op Maastricht en de omliggende Staatse gebieden. Als vergoeding daarvoor 
zouden de Staten in termijnen de overeengekomen negen en een half miljoen gul-
den betalen, naast het half miljoen voor de waterschade. Frankrijk had onders-
hands toegezegd een deel daarvan te zullen bijdragen. In het Maasland zou een 
gebiedsruil plaatsvinden die beide partijen enigszins, maar niet bijzonder, bevre-
digde (artikel 18 t/m 23). Van groot symbolisch belang waren de bepalingen over 
de Schelde (artikel 4 t/m 10). De keizer werd volledig meester over de Schelde 
tussen Antwerpen en Saaftinge. De Staatse forten van Lillo en Liefkenshoek wer-
den aan hem overgedragen, de andere op dat traject geslecht. De grens met Staats-
Vlaanderen werd teruggebracht naar de toestand van 1664. De afwatering en het 
stelsel van waterlinies aan de grens zou op een minder belastende manier worden 
ingericht. Het verdrag van Munster werd bevestigd (artikel 2). Anders dan het 
voorlopig akkoord, noemde het verdrag ook uitdrukkelijk de soevereiniteit van de 
Staten over de Schelde beneden Saaftinge en de 'sluiting' van dat riviergedeelte. De 
Oostenrijkse onderhandelaar Mercy had geprobeerd hieronderuit te komen, 
waarmee hij de suggestie wekte de Zeeuwse Schelde als open (vrije) zee te zien. In 
artikel 7 werd dit deel van de Schelde daarom nadrukkelijk rivier genoemd. Daar 
stond tegenover dat artikel 3 ook formeel een einde maakte aan de Staatse zeggen-
schap over de douanetarieven van de Oostenrijkse Nederlanden. Het vredesver-
drag van Fontainebleau werd ten slotte op 8 november 1785 ondertekend.229 Be-
middelaar Frankrijk tekende als waarborgende partij. 

(2)  Le Traité conclu à Munster le 30. Janvier 1648 sert de base au présent Traité; et toutes les stipula-
tions du dit Traité de Munster seront conservées, en tant qu'il n'y aura pas été dérogé par le présent. 
(3)  Il sera libre désormais aux deux Puissances contractantes de faire tels règlemens, qu'elles avise-
ront pour le commerce, les douanes, et les péages dans leurs Etats respectifs. 
(7)  Leurs Hautes Puissances reconnoissent le plein droit de souverainité absolue et indépendante de S. 
M. Imp. sur toute la partie de l'Escaut depuis Anvers jusqu'au bout du Pays de Saftingen … Le reste du 
fleuve, depuis la ligne démarquée jusqu'à la mer, dont la souverainité continuera d'appartenir aux 
Etats-Généraux, sera tenu clos de leur côté, ainsi que les canaux du Sas, du Swin, et autres bouches de 
mer y aboutissans, conformément au Traité de Munster.230 
[(2)  Het Tractaat te Munster, gesloten den 30 Jan. 1648, zal tot basis van het tegenwoordige Trac-
taat dienen, en alle stipulatien van 't gemelde Tractaat van Munster zullen worden behouden, in zo 
verre daar in, door het tegenwoordige, geene verandering zal gemaakt zyn. 
(3)  Het zal beide contracteerende Mogendheden voortaan vry staan zodanige reglementen in hun-
ne respective Staaten te maaken voor de commercie, tollen en licenten als zy nodig zullen oordelen. 
(7)  Hunne Hoog Mog. erkennen het volle recht van volstrekte en onafhanglyke souverainiteit Zyner 
Keizerlyke Majesteit over het gantsche gedeelte der Schelde, van Antwerpen af, tot aan het einde 
van het Land van Saeftingen … Het overig dier rivier (de Schelde), van de aangetekende linie af (bij 
Saaftinge) tot aan de zee toe, welkers souverainiteit aan de Staaten-Generaal zal blyven behooren, 
zal aan hunne zyde gesloten gehouden worden, zo wel als de vaarten van het Sas, de Swin, en ande-
re zeegaten, overeenkomstig het Tractaat van Munster.]231 

Een misverstand tussen Frankrijk en de Republiek over de hoogte van de Franse 
bijdrage in de afkoopsom bracht de bekrachtiging van het vredesverdrag door de 

                                                                    
229 Colenbrander, De Patriottentijd, dl. 2, p. 49-62. Magnette, Joseph II, p. 190-196. Haas, "Het verdrag 
van Fontainebleau", p. 318-335. 
230 Parry, The consolidated treaty series, dl. 49, p. 369-380. 
231 Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, dl. 20, 2e stuk, p. 1556-1566. 
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Staten-Generaal nog even in gevaar. Frankrijk nam zijn verlies, vooral omdat 
Groot-Brittannië toenadering tot de Staten zocht. Daardoor kon op 10 november 
1785 in Versailles ook het verdedigend verbond tussen Frankrijk en de Republiek, 
dat al vanaf juni 1784 klaar lag, ondertekend worden. Het werd kort erna geratifi-
ceerd. Het verbondsverdrag bevestigde, net als het Staats-Oostenrijkse vredesver-
drag van twee dagen eerder, het verdrag van Munster, en daarmee de 'sluiting' van 
de Schelde.232 

6.11 Revoluties leiden tot 'vrije' vaart op de Schelde 

In de jaren daarna zette keizer Jozef II zijn pogingen tot hervorming van de Kerk, 
het bestuur, de rechtspraak en het maatschappelijk leven in de Oostenrijkse Ne-
derlanden onverminderd voort. Hij ontmoette daarbij, anders dan in zijn erflan-
den, steeds grotere weerstanden. Plannen voor dienstplicht en vaste belastingen 
leidden tot oproer. De gewestelijke en plaatselijke machthebbers zagen hun ver-
houding tot de landsheer als een overeenkomst, waarbij ze hem slechts gehoor-
zaamheid en belastingen verschuldigd waren zolang hij hun oude rechten en voor-
rechten, die hij bezworen had, in acht nam. In verschillende kringen werd serieus 
nagedacht over mogelijkheden om Jozef wegens machtsmisbruik van zijn functie 
vervallen te verklaren en een onafhankelijke staat uit te roepen. De beweging had 
geen duidelijke leiding en over doel en middelen bestond geen overeenstemming. 
Een deel spiegelde zich aan de volkse revolutionaire geest van Frankrijk (patriot-
ten, democraten of Vonckisten), terwijl een meer behoudende groep (Statisten) de 
heerschappij van de provinciale en generale Staten in de Republiek als voorbeeld 
namen. De Brabantse advocaat Hendrik van der Noot (1731-1827), voortrekker 
van de laatste strekking, week in 1788 uit naar het Noorden. Hij probeerde van-
daaruit de steun te verwerven van Groot-Brittannië, Pruisen en de Republiek, die 
in 1788 een 'Driebond' gesloten hadden.233 Op 10 mei 1789 werd hij ontvangen 
door de Hollandse raadpensionaris Laurens Pieter van de Spiegel (1737-1800). De 
aantekeningen en stukken met betrekking tot dat onderhoud geven een helder 
beeld van het ongemak van de Republiek bij de ontwikkelingen in het Zuiden.234 

Van der Noot moest erkennen dat hij geen werkelijk en duidelijk mandaat had van 
een brede groep van de bevolking. Ook had hij bij Engeland en Pruisen nog niets 
bereikt. Over de omvang en invloed van zijn aanhang en hun middelen om actie te 
ondernemen, bleef hij vaag. Velen in het Zuiden wilden volgens hem de wapens 
opnemen tegen de Oostenrijkers. Hun leger zou in het geheim aangevuld kunnen 
                                                                    
232 Art. 2 van het verbondsverdrag. Franse tekst bij Parry, The consolidated treaty series, dl. 49, p. 381-
389. Vertaling in Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, dl. 20, 2e stuk, p. 1567-1575. 
233 De Republiek had eind 1787 zijn verbond met Frankrijk feitelijk opgegeven, nadat de Oranjepartij met 
Pruisische hulp de Fransgezinde patriotten uit Holland en andere provincies had verdreven. Frankrijk 
droeg daarna niet meer bij in de afkoopsom uit het vredesverdrag van 1785. Post, De Driebond van 1788 en 
de Brabantse Revolutie, p. 12-13. Martens, Nouvelles causes célèbres du droit des gens, dl. 2, p. 1-21. 
234 Post, De Driebond, p. 19-26. Tassier, Les Démocrates Belges de 1789, heruitgave 1989, p. 96. Dhont, 
"Politiek en institutioneel onvermogen 1780-1794 in de Zuidelijke Nederlanden", p. 145-146. 
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worden met soldaten uit de buurlanden en onder een ervaren buitenlandse gene-
raal moeten worden gesteld. Zijn eigen politieke streven zou gericht zijn op een 
vrije Republiek, een Unie van de tien Zuidelijke provincies, met hun Staten-
Generaal als centraal bestuur. Deze Republiek zou een stadhouder moeten kiezen, 
wellicht de tweede zoon van de huidige stadhouder Willem V van de Noordelijke 
Verenigde Provincies.235 Wanneer het punt van de godsdienst geen beletsel was, 
zouden de twee Republieken ook kunnen samengaan. Van der Noot verlangde in 
elk geval steun van de Driebond. Hij verwachtte vooral dat Pruisen de Oostenrijkse 
legers niet zou doorlaten als die naar de Nederlanden wilden trekken. De bondge-
noten moesten ook Frankrijk in toom houden wanneer dat land misbruik van de 
situatie zou willen maken. Van de Spiegel toonde enige genegenheid voor het voor-
stel, maar had vooral veel bedenkingen. Een Unie van de Zuidelijke gewesten zou 
moeilijk zijn vanwege hun onderlinge verschillen en de naijver tussen Brabant en 
Vlaanderen. Een stadhouderschap in twee naburige Republieken gaf waarschijnlijk 
problemen voor het Huis van Oranje. De Zuidelijke Republiek zou zich ook niet 
kunnen verdedigen, omdat de keizer alle vestingen had geslecht. Ze zou dus afhan-
kelijk zijn van de bescherming van anderen. Het onderscheid in godsdienst zag Van 
de Spiegel niet als onoverkomelijk bezwaar voor een vereniging – elke provincie 
was op dat gebied soeverein – maar hij voorzag andere problemen. Hij sprak het 
op dat moment niet duidelijk uit, maar doelde op de handel. De raadpensionaris 
kon vanwege alle onzekerheden geen duidelijke uitspraken of beloften doen. Hij 
raadde Van der Noot aan eerst te zorgen voor een legaal gezag en zekerheid van 
middelen. Uit naam van dat gezag zou hij ook moeten onderhandelen in Londen en 
Berlijn, waarvoor Van de Spiegel suggesties deed.236 

In een instructie van mei 1789 voor de Staatse ambassadeur in Berlijn gaf de raad-
pensionaris ondubbelzinnig aan dat van een samengaan van Noord en Zuid vooral 
nadelen voor de Verenigde Provincies te verwachten waren. Een geheel zelfstandi-
ge Republiek in het Zuiden droeg gevaren in zich. Ze zou weerloos zijn en gemak-
kelijk in het bezit of de invloedssfeer van Frankrijk kunnen raken. Het beste leek 
het dat de Zuidelijke Nederlanden door ruil zouden worden overgedragen aan een 
ander vorstenhuis. Dat moest goede betrekkingen hebben met de Driebond en 
voldoende middelen om in de verdediging ervan bij te dragen. Eventueel zou het 
Zuiden aan een lid van het Huis van Oostenrijk – niet de keizer – kunnen toevallen, 
wanneer die soeverein voldoende waarborgen zou geven aan de Driebond.237 De 
Staatse gezant in Brussel kreeg soortgelijke aanwijzingen. Als onafhankelijkheid 
van de Zuidelijke Republiek onafwendbaar zou worden, dan moesten aan de er-
kenning voorwaarden worden verbonden, voornamelijk om 'jalousie van commer-
cie' te voorkomen. De Verenigde Provincies zouden niet kunnen afwijken van arti-
                                                                    
235 Het ging om Willem George Frederik van Oranje-Nassau (1774-1799), die later een bekwaam man 
bleek. 
236 Gespreksverslag van Van de Spiegel bij Colenbrander, Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van 
Nederland van 1795 tot 1840, dl. 1, p. 137-139. Franse vertaling (onvolledig) bij Van de Spiegel, Résumé 
des négociations, qui accompagnèrent la révolution des Pays-Bas autrichiens, p. 51-54. Ook onvolledig bij 
Post, De Driebond, p. 26-28. 
237 Colenbrander, Gedenkstukken, dl. 1, p. 139-141. 
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kel 14 van het verdrag van Munster (betreffende de 'sluiting' van de Schelde). Ook 
artikel 15 (zelfde douanetarieven aan de Vlaamse kust als op de Schelde) moest 
gehandhaafd worden, ten minste totdat dit punt in een handelsverdrag zou zijn 
geregeld.238 Ten slotte moest ook de vaart op Oost-Indië vanuit Vlaamse havens 
uitgesloten blijven. Herstel van het Barrièretraktaat, met dure Staatse garnizoenen 
in een keten van vestingsteden, was niet nodig. Het was voldoende als de nieuwe 
Republiek zich in vriendschap verbond met het Noorden en samen met haar gealli-
eerden voor een sterke verdediging zou zorgen.239 Van de Spiegel was er niet ge-
rust op dat een onafhankelijk Zuid-Nederland de bestaande verdragen zou aan-
vaarden. Kanunnik Pieter van Eupen, raadgever van Van der Noot, voedde die 
twijffel. Hij antwoordde de pensionaris in december 1789 dat de bedoelde verdra-
gen naar zijn mening niet geldig waren omdat ze zonder toestemming van de Sta-
ten van de Zuidelijke provincies waren gesloten. Vlaanderen en Brabant zouden 
zich volgens hem tegen de opgelegde beperkingen verzetten. Holland hoefde ech-
ter niets te vrezen omdat hij alleen 'het billijke' wilde vragen.240 

De koning van Pruisen, rivaal van de keizer en gebaat bij de opstand, was bereid 
Van de Spiegels economische eisen actief te steunen.241 De raadpensionaris kon 
met Groot-Brittannië en Pruisen overeenkomen zich zoveel mogelijk afwachtend 
op te stellen. De Driebond zou samen positie kiezen als de vraag van onafhanke-
lijkheid werkelijk aan de orde was, en in elk geval de oude privileges van de Zuide-
lijke Nederlanden volledig handhaven.242 Bij dat laatste dacht Van de Spiegel waar-
schijnlijk ook aan de verdragen met het Noorden. Toen die overeenkomst na veel 
vertraging op 10 januari 1790 werd getekend, was ze al achterhaald door de ont-
wikkelingen. De opstandelingen hadden de macht in bijna heel het land overgeno-
men. Een Congres van de Zuidelijke Staten-Generaal riep op 11 januari 1790 de 
onafhankelijkheid van de 'Verenigde Nederlandse Staten' ('États-Belgiques-Unis') 
uit.243 De pensionaris bleef bij zijn eerder genoemde voorwaarden om die te er-
kennen. Een door Pruisen voorgestelde oplossing, de vereniging van alle zeventien 
Nederlandse provincies, zoals beoogd was bij de Pacificatie van Gent in 1576 (zie 
paragraaf 4.3), zou om dezelfde redenen als destijds niet duurzaam zijn. Het zou 

                                                                    
238 De handhaving van art. 15 van het verdrag van Munster was een vreemde wens, omdat dit feitelijk 
was afgeschaft door art. 3 van het verdrag van Fontainebleau van 1785 (dat de douanetarieven van het 
Zuiden vrijliet). 
239 Colenbrander, Gedenkstukken, dl. 1, p. 141-143. 
240 Gesprek van december 1789. Colenbrander, Gedenkstukken, dl. 1, p. XLVII. Post, De Driebond, p. 67-
68. 
241 Post, De Driebond, p. 64. 
242 Geheime overeenkomst te Berlijn. Spiegel, Résumé des négociations, p. 141-142. Post, De Driebond, p. 
53-63. 
243 Franse tekst bij Spiegel, Résumé des négociations, p. 114-121. Van toen af werden de onderscheiden-
de benamingen Belgen en Belgisch – die ook al wel eerder in Latijnse teksten gebruikt werden voor het 
geheel of een deel der Nederlanden – gebruikelijk in het internationale diplomatieke verkeer voor de 
Zuidelijke Nederlanden. De eerdere benamingen Nederlanders, Nederlands, Nederlanden en Pays Bas 
(dat geen afgeleide volksnaam en bijvoeglijk naamwoord had) konden verward worden met die van het 
Noorden. De Belgen waren volgens klassieke bronnen een dapper en vrijheidslievend volk in Noord-
Gallië. De parallel met de in dezelfde tijd opkomende nationale benameningen Bataven en Bataafs voor 
het Noorden is waarschijnlijk niet toevallig. 
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ook een onwenselijke verandering van de grondslag van de Noordelijke Verenigde 
Provincies vergen. Wel zag hij mogelijkheden voor nauwe samenwerking van de 
republieken in een vast (tweeledig) bondgenootschap, zoals bij de Zwitserse kan-
tons. Hij maakte daarvoor zelfs een eerste ontwerp. Het bevatte de gebruikelijke 
bepalingen van een verdedigend verbond, maar voorzag ook regelmatige gezamen-
lijke vergaderingen van de beide Staten-Generaal, en één commando in oorlogstijd 
onder de erfkapitein-generaal (stadhouder Willem V).244 

Jozef II wilde aan de verzuchtingen van zijn onderdanen toegeven, maar werd ziek 
en overleed in februari van dat jaar. Ook zijn broer en opvolger Leopold II verklaarde 
zich bereid rekening te houden met hun oude rechten. De Verenigde Staten van de 
Zuidelijke Nederlanden bleven in de loop van 1790 zwak door interne verdeeldheid 
en gebrek aan steun van de buurlanden. In juni/juli – toen de betrekkingen tussen 
Pruisen en Oostenrijk verbeterd waren – spraken de leden van de Driebond en Leo-
pold in een congres in Reichenbach (Pruisisch Neder-Silezië) over vrede in Oost-
Europa en een begeleidende gebiedsruil. De terugkeer van de Zuidelijke Nederlan-
den onder Oostenrijks gezag was daarbij pasmunt. Als onderdeel van het akkoord 
van Reichenbach werd afgesproken dat de Driebond zou bemiddelen, met het doel 
de Oostenrijkse soevereiniteit in België te herstellen. Van de Spiegel stuurde aan op 
een wapenstilstand in het Zuiden en een aparte conferentie van Oostenrijk met de 
Belgen en de Driebond, met uitsluiting van het revolutionaire Frankrijk. In ruil voor 
de goede diensten van de Staten, en hun garantie van de Oostenrijkse soevereiniteit 
en de Belgische grondrechten, wilde hij bereiken dat: (1) de constitutie van de Zuide-
lijke Nederlanden in gemeen overleg en rekening houdend met aller belangen vol-
strekt duidelijk werd vastgelegd, (2) het Barrièretraktaat werd vervangen door een 
verbod op alle legers en militaire opbouw in het Zuiden buiten toestemming van de 
Zeemogendheden, afgezien van een bepaald contingent van de landsheer, (3) het 
verdrag van Munster over de Schelde, het Sas en het Zwin, en dat van Wenen over de 
vaart op Oost-Indië, werden bevestigd, (4) de grenzen definitief werden vastgelegd, 
met opnieuw een vrije verbinding tussen Staats-Vlaanderen en Staats-Brabant, en de 
gebiedsafstand (bij Doel en Zandvliet) die daarvoor nodig was, en (5) de Scheldefor-
ten van Lillo en Liefkenshoek werden teruggegeven.245 

Vanaf september 1790 bespraken vertegenwoordigers van Pruisen, Groot-
Brittannië en de Verenigde Provincies in Den Haag hoe de afspraak van Reichen-
bach over België kon worden uitgevoerd. In oktober voegde zich de graaf van Mer-
cy-Argenteau bij hen, als vertegenwoordiger van Oostenrijk. Mercy toonde zich 
even spijkerhard als bij de onderhandelingen in Fontainebleau in 1785. Gezanten 
van het Belgische Congres en de Belgische Staten-Generaal, die probeerden het 
onafwendbare uit te stellen en toegevingen te verkrijgen, vonden bij hem geen 
gehoor. De onderhandelaars van de Driebond gaven hun geen hoop. Van de Spiegel 

                                                                    
244 Colenbrander, Gedenkstukken, dl. 1, p. XLV, 143-146. Post, De Driebond, p. 64-68, 130-131. 
245 Volledige tekst van Van de Spiegel bij Vreede, Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten, 
dl. 4, p. 165-172. Korter bij Van de Spiegel, Résumé des négociations, p. 291-295. Post, De Driebond, p. 
81-96. 
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bereikte intussen weinig met zijn eigen eisen en aarzelde om Mercy volledig te 
volgen. De Oostenrijkers hadden in Reichenbach alleen welwillend kennis geno-
men van de Staatse eisen en Mercy wilde er niet van weten zolang de Belgen Leo-
polds soevereiniteit niet hadden erkend. De pensionaris vreesde dat als zijn pun-
ten niet gelijk met de hoofdkwestie werden behandeld, er niets van terecht zou 
komen. De Pruisische en de Britse ambassadeur lieten zich alleen een verklaring 
afdwingen, dat ze altijd belang zouden hechten aan de Staatse eisen en dat ze die 
bij Mercy zouden ondersteunen. Een laatste wanhopige poging van de Belgische 
Staten-Generaal om iets van hun onafhankelijkheid te redden door Karel van Oos-
tenrijk, derde zoon van keizer Leopold II, als erfelijk groothertog van België aan te 
wijzen, werd totaal genegeerd. De Belgen verloren ten slotte ook de militaire strijd 
toen een Oostenrijks leger in november Brussel kon innemen.246 Begin december 
begonnen de gevolmachtigden in Den Haag met het opstellen van een verdrag over 
de voorwaarden waaronder het Oostenrijks gezag in België hersteld zou worden. 
Mercy schreef in een brief aan stadhouder Willem V dat hij ook zo spoedig mogelijk 
werk wilde maken van de Staatse wensen, maar dat dit nog enig onderzoek verg-
de.247 Het verdrag over de Belgische zaken kon al op 10 december 1790 in Den 
Haag worden ondertekend.248 De erkenning van alle oude rechten en privileges 
van de Zuidelijke Nederlanden bleef onzeker omdat Mercy voorwaardelijk had 
getekend en Leopold het betreffende artikel niet bekrachtigde. 

Van de Spiegel probeerde in de dagen daarna nog zijn bilaterale kwesties met Mer-
cy te regelen. Deze had al zijn doel bereikt en had de medewerking van de Repu-
bliek niet meer nodig. Hij verklaarde de ingewikkelde zaken van de pensionaris 
onvoldoende te kennen en er ook geen mandaat voor te hebben. Op 18 december, 
vlak voordat Mercy uit Den Haag vertrok, legde Van de Spiegel hem in een uiterste 
poging nog een ontwerp van een voorlopige overeenkomst voor. Het eerste artikel 
daarvan verwees in bedekte termen naar het plan van de pensionaris om, als ver-
vanging van het Barrièretraktaat, de Oostenrijkse Nederlanden onder garantie van 
de Zeemogendheden blijvend neutraal te verklaren. Volgende artikelen behelsden 
de bevestiging van de oude verdragen, de definitieve vaststelling van de grenzen, 
besprekingen over lagere invoertarieven249 en ten slotte een vrije verbinding tus-
sen Staats-Vlaanderen en Staats-Brabant. De afstand van de forten van Lillo en 
Liefkenshoek had Mercy al eerder afgewezen. De Oostenrijkse gezant verklaarde 
zich in principe akkoord met het ontwerp maar wilde het niet ter plaatse tekenen. 
Hij was bereid het mee te nemen en zo spoedig mogelijk in overleg met een Staatse 
gezant af te handelen.250 Er kwam niets van terecht, op een paar ondergeschikte 
puntjes na. De Schelde bleef echter 'gesloten'. 

                                                                    
246 Post, De Driebond, p. 97-119. Van de Spiegel, Résumé des négociations, p. 41-47. 
247 Van de Spiegel, Résumé des négociations, p. 375-377. Post, De Driebond, p. 121. 
248 Parry, The consolidated treaty series, dl. 51, p. 71-81. Van de Spiegel, Résumé des négociations, p. 47-
48, 386-395. Post, De Driebond, p. 120-123. 
249 Volgens art. 8 van het verdrag van 10 dec. 1790 was hier nochtans overleg met de Zuid-Nederlandse 
Staten voor nodig. 
250 Van de Spiegel, Résumé des négociations, p. 43, 395-397. Post, De Driebond, p. 124-127. 



GREEP OP HET GRENSLAND, 17E-18E EEUW 

541 

Het herstelde Oostenrijks bewind in de Nederlanden was wankel. Het revolutionai-
re Frankrijk, politiek buitenspel gezet, verklaarde Oostenrijk in april 1792 de oor-
log. Op 27 oktober van dat jaar viel generaal Dumourier, gesteund door Belgische 
en Luikse activisten, Zuid-Nederland binnen. Enkele weken later had hij controle 
over het hele land en het prinsbisdom Luik.251 Al op 16 november 1792 nam de 
Franse Voorlopige Uitvoerende Raad een besluit over de vaart op de Schelde en de 
Maas, waarschijnlijk op aangeven van minister van Buitenlandse Zaken Pierre 
Lebrun-Tondu en belanghebbenden in België.252 

Le conseil exécutif, délibérant sur la conduite des armées françaises dans le pays qu'elles occupent, 
spécialement dans la Belgique, un de ses membres a observé: 
(1)  que les gênes et les entraves que jusqu'à présent la navigation et le commerce ont souffertes, tant 
sur l'Escaut que sur la Meuse, sont directement contraires aux principes fondamentaux du droit natu-
rel que tous les Français ont juré de maintenir; 
(2)  que le cours des fleuves est la propriété commune et inaliénable de toutes les contrées arrosées par 
leurs eaux: qu'une nation ne saurait, sans injustice, prétendre au droit d'occuper exclusivement le canal 
d'une rivière, et d'empêcher que les peuples voisins qui bordent les rivages supérieurs, ne jouissent du 
même avantage; qu'un tel droit est un reste des servitudes féodales ou du moins un monopole odieux, qui 
n'a pu être établi que par la force, ni consenti que par l'impuissance; qu'il est conséquemment révocable 
dans tous les moments et malgré toutes les conventions, parceque la nature ne reconnait pas plus de 
peuples que d'individus privilégiés, et que les droits de l'homme sont à jamais imprescriptibles; … 
Le conseil, frappé de ces puissantes considérations, arrête que le général en chef, commandant les ar-
mées françaises dans l'expédition de la Belgique, sera tenu de prendre les mesures les plus précises et 
d'employer tous les moyens qui sont à sa disposition, pour assurer la liberté de leur navigation et des 
transports dans tout le cours de l'Escaut et de la Meuse. (La lecture de cet arrêté est interrompue par 
de nombreux applaudissements.)253 
[Bij het overleg van de Uitvoerende Raad over de gedragslijn van de Franse legers in de bezette 
landen, in het bijzonder in België, heeft een der leden naar voren gebracht: 
(1)  dat de hinder en de belemmeringen die de scheepvaart en de handel tot op heden, zowel op de 
Schelde als op de Maas, ondervonden hebben, regelrecht in strijd zijn met de grondbeginselen van 
het natuurrecht, dat alle Fransen gezworen hebben te handhaven; 
(2)  dat rivieren het gemeenschappelijk en onvervreemdbaar eigendom zijn van alle landen waar ze 
door stromen: dat een volk niet zonder onrecht te doen zich het recht zou mogen aanmatigen bij 
uitsluiting beslag te leggen op de vaarweg van een rivier, en te verhinderen dat buurvolken aan het 
bovenstroomse deel van de rivier hetzelfde voordeel genieten; dat een dergelijk recht een overblijf-
sel is van feodale dwang of ten minste een verfoeilijk monopolie, dat alleen met geweld kon worden 
gevestigd en alleen door onmacht kon worden toegestaan; dat het daarom elk moment en ondanks 
alle verdragen herroepen kan worden, omdat de natuur evenmin bevoorrechte volken als mensen 
kent, en dat de rechten van de mens voor altijd onaantastbaar zijn; … 
De raad, onder de indruk van deze overtuigende beschouwingen, besluit dat de opperbevelhebber 
die de Franse legers bij de actie in België aanvoert de meest geëigende maatregelen dient te nemen 
en alle middelen die tot zijn beschikking staan dient te gebruiken, om de vrijheid van scheepvaart 
en vervoer op de hele loop van de Schelde en de Maas te verzekeren. (Het voorlezen van dit besluit 
wordt onderbroken door veelvuldig applaus.)] 

In december 1792 voer een Frans smaldeel van zes oorlogsschepen ongehinderd 
de Schelde op tot Antwerpen. De Staatse wachtschepen aan de monding hadden 

                                                                    
251 Dhont, "Politiek en institutioneel onvermogen 1780-1794 in de Zuidelijke Nederlanden", p. 154-155. 
252 Vitányi, The international regime of river navigation, p. 31-32. Rotsaert, L'Escaut depuis le traité de 
Munster, p. 31-32. Nothomb, La barrière belge, p. 133-134. Lebrun woonde en werkte jarenlang in Luik 
en de Oostenrijkse Nederlanden. 
253 Réimpression de l'Ancien Moniteur depuis la réunion des États-Généraux jusqu'au Consulat, dl. 14, p. 
535 (= Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel, No 327, Jeudi 22 Novembre 1792). 
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zich tactisch teruggetrokken; de Staten-Generaal beperkten zich tot een formeel 
bezwaar. Ook de Britse regering protesteerde kort daarna tegen het eigenmachtig 
optreden van de Fransen. Ze zou nooit toestaan 'dat Frankrijk zich het recht aan-
matigde naar zijn goeddunken, en onder het voorwendsel van een zogenaamd 
natuurrecht waarvan ze zichzelf de enige arbiter maakte, het politiek systeem van 
Europa – gebaseerd op plechtige verdragen en gegarandeerd door de instemming 
van alle mogendheden – te vernietigen'.254 Minister Lebrun antwoordde met een 
memorandum waarin hij de Franse actie wat vaag rechtvaardigde met het grote 
belang dat de Belgen hadden bij een vrije haven van Antwerpen. Volgens het na-
tuurrecht zouden alle naties in zo'n geval gerechtigd zijn de formele verdragsbepa-
lingen te verbreken. Het verdrag van Munster zou verder België niet binden omdat 
het zonder zijn goedkeuring was gesloten. Frankrijk zou de Belgen hun onafhanke-
lijkheid willen teruggeven. Engeland en Holland moesten, als ze het belangrijk 
vonden, dan maar rechtstreeks met hen onderhandelen over de Schelde. Frankrijk 
zou zich bij de Belgische beslissing neerleggen.255 We merken op dat de tekst van 
de Uitvoerende Raad niet verduidelijkte voor welke schepen de vrije vaart op de 
Schelde en de Maas moest gelden, dus of die ook gold voor bezoekende schepen 
van andere landen. Op de Beneden-Maas had Frankrijk bovendien geen macht. 
Enkele handelsschepen, waarschijnlijk alleen Franse en Belgische, waagden de 
vaart vanuit zee naar Antwerpen, maar het waren er niet veel. In maart 1793 kon 
Oostenrijk het Franse leger (dat al in Staats-Brabant was doorgedrongen) uit Bel-
gië verdrijven. De Staten 'sloten' meteen weer de Schelde. 

In de zomer van 1794 was het Franse leger terug in België en Luik.256 In het najaar 
viel het ook de Republiek aan. Begin 1795 trok het over de bevroren rivieren en 
onderwierp met hulp van de patriotten ('Bataven') het hele land. De Bataven moes-
ten onderhandelen over hun toekomst. Een meerderheid van het Franse revolutio-
naire bewind had zijn idealistische beginselen achter zich gelaten en streefde op 
machiavellistische wijze het eigen belang na.257 Een plan van de Friese patriot, 
rechtsgeleerde en diplomaat Johan Valckenaer (1759-1821) om al de bezette Bel-
                                                                    
254 'L'Angleterre ne souffrira jamais que la France s'arroge le droit d'annuler à son gré, et sous prétexte 
d'un prétendu droit naturel dont elle se fait l'unique arbitre, le système politique de l'Europe, fondé par 
des traités solennels et garanti par le consentement de toutes les puissances.' Brief van 31 dec. 1792 
van lord Grenville, Brits minister van BuZa, aan de Franse ambassadeur Chauvelin. Bovard, La liberté de 
navigation sur l'Escaut, p. 78. 
255 Idem, p. 77-79. 
256 Dhont, "Politiek en institutioneel onvermogen 1780-1794 in de Zuidelijke Nederlanden", p. 156. 
257 De Bataafse gevolmachtigde ministers Jacob Blauw en Caspar Meyer schreven vanuit Parijs aan 
griffier Willem Quarles van Ufford in Den Haag dat de Franse onderhandelaar Emmanuel Siéyès op 26 
maart 1795 'opentlijk zijne machiavellistische grondbeginselen ten aanhooren van ons allen in zoover-
re beleed, dat volgens zijn oordeel en gevoelens de principes door een professor op een academie aan 
jongelieden konden worden gedoceerd, maar dat dezelve nimmer tot een rigtsnoer voor de handelingen 
eens staatsmans konden dienen'. Volgens een andere diplomatieke bron had Siéyès, een der opstellers 
van de 'Déclaration des droits de l'homme et du citoyen' [Verklaring van de rechten van de mens en de 
burger], toen hij later door andere onderhandelaars werd aangesproken op de extreem hoge schatting 
die hij van de Bataafse Republiek eiste, verklaard: 'Les principes sont pour les écoles, l'intérêt est pour 
l'État' [Principes zijn voor de school, de belangen voor de staat]. Colenbrander, Gedenkstukken, dl. 1, p. 
678, en p. 643-644, voetnoot 4. Kubben, Regeneration and hegemony: Franco-Batavian relations in the 
Revolutionary Era, 1795-1803, p. 191-196, voetnoot 104.  
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gische gewesten met het Noorden te verenigen in een Fransgezinde bufferstaat op 
een brede economische grondslag was duidelijk te hoog gegrepen.258 De instructie 
die de Bataafse onderhandelaars meekregen, bevatte wel een pleidooi voor een 
grotere Nederlandse republiek, uitgebreid met onder meer delen van de voormali-
ge Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik. De teruggave van de bezette 
Generaliteitslanden zou absoluut nodig zijn om de Republiek voldoende belasting-
inkomsten te verzekeren, voor de wederopbouw van het land, zijn leger en vloot 
en het onderhoud van de dijken en waterwerken. Voor een voldoende sterke staat, 
die Frankrijk kon beschermen en bijstaan, en Groot-Brittannië in de handel op zee 
en in de overzeese gebieden kon weerstaan, moesten de grenzen zuidwaarts en 
oostwaarts worden verlegd. 

(16)  … Dat de wijze waarop de Republiek, uithoofde van haare situatie en magt beide, tegen Enge-
land zoude kunnen ageeren, en tevens nieuwe communicatiën met Frankrijk ter approvisionne-
ment van dat land … openen, merkelijk zoude vermeerderd worden zonder daardoor Frankrijks 
welvaart te verminderen …, indien de bezittingen van de Republiek zich aan den zeekant tot Oost-
ende en Nieuwpoort konden extendeeren, en van daar door Yperen, Kortrijk, Gent, Dendermonde 
en Antwerpen, waardoor de Schelde aan dien kant tot eene duidelijke limite zoude worden gesteld; 
en vervolgens van Antwerpen af langs eene lijn tot Maastricht getrokken; – daar alsdan de Schelde 
ook voor de Fransche schepen opengezet wordende, er op die wijze meerder commercie zoude 
komen, en de havens door een genoegzaam aantal Nederlandsche schepen gedekt zijnde, de Engel-
schen volkomen door de Republiek aan deze zijde van het Kanaal, en door Frankrijk aan de andere 
zijde, van Cherbourg af, zouden in toom gehouden worden. … 
(17)  … dat de ondervinding … geleerd heeft, hoe nadeelig het voor de Republiek is, dat het zooge-
naamde Pruissisch Gelderland in vreemde handen zij: dat het dus, om dergelijke inconveniënten te 
voorkomen, te wensen was, dat de limiten aan dezen kant mogten bepaald worden door eene lijn te 
trekken van Maastricht over Venlo, Wezel en Emmerik ingesloten: waardoor aan de Republiek zou-
de worden afgestaan een streek lands die … geenszins zelf een rijk land is, maar voor de Republiek 
van importantie wordt vooreerst voor hare securiteit tegen buitenlandsch geweld, …, en ten ande-
ren voor haar welstand [= goede toestand, zekerheid] ten opzichte der rivieren, en der inundatiën, 
die uit de verwaarlozing der dijken altoos te vreezen zijn, …259 

Onderdelen van het Staatse voorstel waren de openstelling voor Frankrijk van de 
Schelde en de andere grote rivieren, en Franse toegang tot de (op dat moment door 
Engeland bezette) overzeese gebieden. Ook dit plan maakte geen enkele kans. De 
Fransen zagen niets in een krachtige vazalstaat en waren vooral geïnteresseerd in 
een grote schadevergoeding.260 Het vredesverdrag dat de Noordelijke Nederlanden 
op 16 mei 1795 met de Franse Republiek sloten was bijzonder hard. De Bataven 
verloren Staats-Vlaanderen en hun gebieden aan de Midden-Maas en moesten een 
enorme schatting opbrengen. Frankrijk werd meester over de Westerschelde en 
een groot deel van de Maas en het kreeg vaarrechten op al de grote rivieren, met 
uitsluiting van derden. 

                                                                    
258 Nederlandse tekst vijfpuntenplan bij Vreede, Geschiedenis van de diplomatie van de Bataafsche Repu-
bliek, dl. 1, p. 71 en bijlage III (p. 8-14). Biografie Valckenaer in www.parlement.com (Parlement & 
Politiek, personen). Kubben, Regeneration and hegemony, p. 378. 
259 Instructie van 2 maart 1795 voor Jacob Blauw en Caspar Meyer. Colenbrander, Gedenkstukken, dl. 1, 
p. 657-666. De Republiek vroeg alle landen van Overmaas, het hele Overkwartier en het Land van Kleef. 
Voor dat laatste voerde ze ook redenen van goede waterstaat aan (beveiliging tegen overstroming 
achterlangs door zwakke dijken hogerop, een gevaar dat ook nu nog bestaat). 
260 Kubben, Regeneration and hegemony, p. 378-381. 
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(12)  Sont réservés par la République Française, comme une juste indemnité des villes et pays conquis 
restitués par l'article précédent: 1o La Flandre Hollandaise, y compris tout le territoire qui est sur la 
rive gauche du Hondt; 2o Maëstricht, Venloo et leurs dépendances, ainsi que les autres enclaves et pos-
sessions des Provinces-Unies, situées au sud de Venloo, de l'un et de l'autre côté de la Meuse. 
(13)  Il y aura dans la place et le port de Flessingue, garnison française exclusivement, soit en paix, soit 
en guerre, … 
(14)  Le port de Flessingue sera commun aux deux nations, en toute franchise; … 
(18)  La navigation du Rhin, de la Meuse, de l'Escaut, du Hondt, et de toutes leurs branches jusqu'à la 
mer, sera libre aux deux nations française et batave; les vaisseaux français et des Provinces-Unies y se-
ront indistinctement reçus aux mêmes conditions.261 
[(12)  Als eene billyke schadeloosstelling der steden en landen, by het voorgaande artikel terug ge-
geeven, worden door de Fransche Republiek uitgezonderd: 1o Hollands of Staats-Vlaanderen, daar 
onder begrepen het geheele territoir gelegen aan de linker oever van de rivier den Hont. 2o Maas-
tricht, Venlo, en het geene daar aan behoord, gelyk ook alle andere daar by ingesloten bezittingen 
der Vereenigde Nederlanden, gelegen ten zuiden van Venlo aan de beide oevers der Maas. 
(13)  De stad en haven van Vlissingen zal by uitsluiting met Fransch guarnisoen, zo wel in vreede 
als oorlog bezet zyn … 
(14)  De haven van Vlissingen zal met alle vryheid voor de beide volken gemeen zyn, … 
(18)  De scheepvaart op den Rhyn, de Maas, de Schelde, de Hont en alle haare takken, tot aan de zee, 
zal aan de beide volken, de Franschen en Bataven, vry zyn; de schepen der Franschen en der Bata-
ven zullen op dezelve voorwaarden daar op vaaren.]262 

Voor België, door Frankrijk bezet en kort daarna ingelijfd, was de Schelde daarmee 
'geopend'. Door de daaropvolgende oorlogen heeft Antwerpen er niet veel van 
kunnen profiteren. In 1807 stond Lodewijk Napoleon, koning van Holland, Vlissin-
gen in volle eigendom en soevereiniteit aan Frankrijk af.263 Het koninkrijk Holland 
ging ten slotte in 1810 helemaal in het Franse keizerrijk op. Na de nederlaag van 
Napoleon in 1814 was Europa veranderd. Het Congres van Wenen (1814-1815) 
besloot tot vereniging van de voormalige Republiek en de vroegere Oostenrijkse 
Nederlanden. Het gaf ook de aanzet voor nieuwe, positiefrechtelijke regels voor de 
vaart op enkele grote Europese rivieren. 

6.12 Juridische en politieke discussie over Maastricht 
en de Scheldekwestie rond 1784 

Er werd in 1784 druk geredetwist over de vraag of punt 9 van het Tableau som-
maire, waarin de overdracht van Maastricht en omgeving werd geëist, historisch 
en juridisch gerechtvaardigd was (zie paragraaf 6.7 en 6.10). Het standpunt van de 
Staten-Generaal werd met verve verdedigd in een anoniem pamflet met opmerkin-
gen over dit punt van de keizerlijke eisen.264 De gebruikte argumenten waren voor 
een groot deel dezelfde als die van rond 1678. Sommige waren meer, andere min-
                                                                    
261 Parry, The consolidated treaty series, dl. 52, p. 383-391. 
262 Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, dl. 30, 4e stuk, p. 3031-3036. Jaarboeken der Bataafsche Republiek, 
dl. 3, p. 81-85. 
263 Art. 6 van het verdrag van 11 november 1807 te Fontainebleau. Koninklijke Courant, jrg. 1 (1808), 8 
jan. 1808. 
264 Observations sur l'article IX des demandes et répétitions de Sa Majesté Impériale à Leurs Hautes Puis-
sances les États-Généraux, concernant la Ville de Maestricht, le Comté de Vroonhoven & le Pays d'Outre-
Meuse (pamflet Knuttel nr. 20721). 
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der overtuigend; we noemen hier kort de belangrijkste. Spanje zou in 1673 mis-
bruik hebben gemaakt van een tijdelijke noodsituatie in de Republiek. Een op die 
manier afgedwongen toegeving mocht later kritisch worden bekeken, zeker omdat 
de oorlog en het vredesproces anders verliepen dan voorzien waren. Spanje had 
lang niet de militaire inspanning geleverd die men in de gegeven benarde omstan-
digheden en op grond van het verdrag mocht verwachten. De Republiek had zich 
grotendeels zelf kunnen bevrijden en had nog onevenredige inspanningen gele-
verd om de Spaanse Nederlanden en Spaans Sicilië te redden. Daarvoor een belo-
ning aan Spanje geven, zou de omgekeerde wereld zijn. Dat land had ook grote 
schulden bij de Prins van Oranje (stadhouder Willem III) en bij de Republiek. De 
schuld aan de Oranjes was in het verdrag van 1673 bevestigd, maar werd door 
geldnood nooit geheel voldaan; de schulden aan de Staten groeiden zelfs nog aan. 
Na de Spaanse Opvolgingsoorlog was een groot deel van de Zuidelijke Nederlanden 
aan het Huis Oostenrijk gekomen, niet als erfenis maar als genoegdoening uit de 
handen van de feitelijke bezitters en overwinnaars, de Republiek en Groot-
Brittannië. Maastricht had niet bij dat Oostenrijks aandeel gehoord. De pamflet-
schrijver wees er nog op dat Jozef II terug wilde naar de Spaanse grenzen van 1664 
– en dus niet de met Oostenrijk vastgelegde grens van 1718 erkende – maar wel de 
in 1673 voorziene grenswijziging bij Maastricht eiste. Ten slotte zou de eventuele 
oude aanspraak op Maastricht volgens het gewoonterecht der volkeren hoe dan 
ook verjaard zijn. Spanje was er na 1687 niet meer op teruggekomen en Oostenrijk 
had het geval nooit eerder opgebracht. De stabiliteit en rechtszekerheid van de 
wereld zouden er niet mee gediend zijn wanneer landen de status quo van later 
gesloten verdragen zouden verstoren door langvergeten territoriale kwesties op-
nieuw op te brengen. Het aflopen van het Spaans-Staats verbond na twintig jaar in 
1693 werd, vreemd genoeg, niet als argument gebruikt. Ook werd niet nadrukke-
lijk genoemd dat door de oorlogsverklaring van de Republiek in 1702 aan het 
Spanje van de toen door haar erkende koning Filips V alle eerdere verdragen en 
eventuele restclaims waren vervallen. 

In een volgend anoniem pamflet uit 1784 werden de hiervóór genoemde argumen-
ten bestreden en de aanspraken van de keizer verdedigd.265 De Republiek zou 
dubbel verdragsbreuk hebben gepleegd, door in 1678 een aparte vrede met Frank-
rijk te sluiten, en daarna door Maastricht niet af te staan. De auteur wees erop dat 
de Staten-Generaal zich in hun eerste antwoord van 1679 nog erkentelijk getoond 
hadden voor de Spaanse steun in de oorlog en dat ze het principe van de claim op 
Maastricht toen niet bestreden hadden. De Spaanse schulden, die als beletsel wer-
den aangevoerd, zouden uiteindelijk wel betaald of geregeld zijn. Hij erkende ook 
de Staatse lezing van de overdracht van de Zuidelijke Nederlanden niet. De keizer 
zou door zijn droit du sang (recht van het bloed) erfgenaam zijn van de gebieden 
die de Spaanse koning Karel II had bezeten of had moeten bezitten. Van verjaring 
van de aanspraken op Maastricht zou geen sprake zijn (zie paragraaf 6.13). Het 
                                                                    
265 Réflexions sur un écrit intitulé Observations sur l'article IX des demandes & répétitions de S.M.I. à 
LL.H.H.P.P. Les États-Généraux, concernant la Ville de Mastricht, le Comté de Vroonhoven & le Pays 
d'Outre-Meuse (pamflet Knuttel nr. 20722). 
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was volgens hem niet meer dan natuurlijk dat Maastricht cum annexis en het Staat-
se Overmaas terugkeerden in de schoot van de provincies Brabant en Limburg 
waaraan ze door het verdrag van Munster waren ontrukt. Die gedachte werd ove-
rigens in Maastricht en omgeving lang niet door iedereen gedeeld. Het Staats be-
stuur werd er gesteund door de kloosters, kapittels en parochiegeestelijken, die 
het verlichte kerkbeleid van de keizer meer vreesden dan van de betrekkelijke 
achterstelling in de Republiek.266 

Meerdere publicisten probeerden het politieke, morele en juridische gelijk van de 
ene of de andere zijde in de Scheldekwestie aan te tonen. Hun betogen waren niet 
alleen aan de betrokken partijen in Noord en Zuid gericht, maar nadrukkelijk ook 
aan de Franse regering, die een sleutelrol in de kwestie vervulde.267 De getalen-
teerde Franse advocaat, journalist en provocateur Simon Nicolas Linguet (1736-
1794) verbleef in 1784 in ballingschap in Brussel toen hij de verdediging van de 
vrije Schelde op zich nam. Het leverde hem een adelsdiploma en een gratificatie 
van de keizer op.268 In zijn Dissertation sur l'ouverture de l'Escaut behandelde hij 
ordelijk maar eenzijdig vooringenomen een vijftal kanten van de zaak.269 Hij vroeg 
zich af of de Zuidelijke Nederlanden de 'sluiting' van de Schelde zouden moeten 
dulden uit erkentelijkheid voor de diensten die de Republiek aan het Spaanse en 
Oostenrijkse Huis van Habsburg had verleend. Verder onderzocht hij of de 'ope-
ning' van de Schelde wel zo nadelig was voor de Republiek als deze vreesde, en of 
dat nadeel niet kleiner was dan dat van oorlog.270 Voor wat betreft verleende dien-
sten was er naar zijn mening sprake van wederkerigheid. Zo zouden de keizer en 
de Spaanse koning de Republiek in 1673 van de ondergang hebben gered. Een 
eventuele resterende ereschuld zou enkel de Oostenrijkse vorst aangaan en geen 
reden mogen zijn het Zuid-Nederlandse volk te onderdrukken. Om haar historische 
argument te laten gelden, zou de Republiek macht moeten hebben, die ze in Euro-
pa niet meer bezat. De nadelen die de Staten van de 'opening' van de Schelde 
vreesden, wuifde Linguet weg. Hij betoogde dat de Zeeuwen en Hollanders de 
Schelde nauwelijks gebruikten en dat hun dus niets werd afgenomen. Hij ver-
wachtte daarbij slechts kleine verschuivingen in de wereldhandel. Een oorlog om 

                                                                    
266 Spiertz, Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw: Kerkelijke, politieke en sociale verhou-
dingen 1775-1801, p. 64-65. Haas, "Het verdrag van Fontainebleau", p. 292-293. 
267 We bespreken hier alleen de juridische en politieke argumenten uit de belangrijkste publicaties van 
rond 1785. Beschouwing hierover bij Wijffels, "Flanders and the Scheldt question: A mirror of the law of 
international relations and its actors", p. 232-249. Korter en op enkele punten onjuist bij Vitányi, The 
international regime of river navigation, p. 28-29. 
268 Biographie Universelle (Michaud) ancienne et moderne, dl. 24 (Parijs, 1819), p. 517-523. Rond 1789 
steunde Linguet de Brabantse opstand tegen Jozef II. Verstrikt in de Franse revolutie eindigde hij in 
1794 onder de valbijl. Colenbrander, De Patriottentijd, dl. 2, p. 15, voetnoot 2, noemde Linguet 'een 
rechtsfilosoof van naam', en liet zich kritischer uit over de hierna te noemen Mirabeau. Onduidelijk is of 
hij hun werk kende; hij citeerde Dohm, Denkwürdigkeiten meiner Zeit. 
269 Linguet, Dissertation intéressante sur l'ouverture et la navigation de l'Escaut. Er bestaat geen vertaling 
van. Linguet richtte zich nog in 1784 in een tweede pamflet speciaal tot Frankrijk: Nouvelles considéra-
tions sur l'ouverture de l'Escaut, met een denkbeeldige toespraak van een Franse minister voor de Raad 
van State in Versailles. 
270 Linguet, Dissertation, p. 15-21, 50-64. 
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de Schelde zou de Republiek naar zijn mening veel grotere schade toebrengen. Het 
zou dus wijs zijn het kleinere nadeel te kiezen. 

Daarnaast besprak Linguet drie juridische vragen: was het verdrag van Munster 
een onoverkomelijk beletsel om de Schelde te 'openen' en was de 'sluiting' ver-
enigbaar met het natuurrecht en met het volkenrecht?271 Aan het Spaans-Staatse 
verdrag van Munster kende Linguet geen grote rechtswaarde toe, in vergelijking 
met de andere verdragen van Westfalen van 1648. De omstandigheden van zijn 
ontstaan zouden twijfelachtig zijn. De opstand was onrechtmatig begonnen door 
het verbreken van de geheiligde historische band met de landsheer. Die zou in 
Munster ten slotte te veel hebben toegegeven, zonder zich om zijn trouwe onder-
danen van het Zuiden te bekommeren. Zijn opvolger Jozef II zou de betreffende 
bepalingen terecht kunnen aanvechten bij de nog jonge, weinig eerbiedwaardige 
Republiek. Andere landen, zoals Rusland, die niets te maken hadden met het ver-
drag van Munster, zouden zich er al helemaal niet door hoeven laten tegenhouden. 
De 'sluiting' van de Schelde stond volgens Linguet op gespannen voet met het na-
tuurrecht. De Republiek dwong de blokkade van de zeescheepvaart niet recht-
streeks bij de Brabantse slachtoffers af, maar maakte hun landsheer tot uitvoerder 
en behoeder van die regel. Het toebrengen van een dergelijk groot nadeel zou al-
leen te rechtvaardigen zijn als er een wezenlijk eigen belang mee gediend was. Dat 
was er volgens hem niet, omdat de Republiek de Schelde nauwelijks als zeevaart-
weg gebruikte. Het zou daarom gaan om een willekeurige en nutteloze, zelfs afbre-
kende opzet. Het slachtoffer zou zich daaraan, wanneer de machtsverhoudingen 
omsloegen, met hetzelfde recht van de sterkste mogen onttrekken. Linguet ge-
bruikte het beeld van een wild dier dat zijn prooi verscheurde, niet om zijn honger 
te stillen – wat zijn natuurrecht zou zijn – maar uit redeloze wreedheid. De prooi 
mocht zich dan 'natuurlijk' tegen de aanvaller richten en hem onschadelijk maken, 
wanneer ze erin slaagde zich aan diens greep te ontworstelen. 

Linguet ontvouwde zijn eigen ideeën over het volkenrecht en wat natuurlijk en 
rechtvaardig was. Hij bestreed dat de soevereiniteit van de Republiek over de 
Scheldedelta haar het recht gaf de toegang aan vreemde schepen te weigeren. Zon-
der ze direct te noemen, gaf hij een verwrongen beeld van het Romeinse rivieren-
recht en dat van Grotius. Zo betoogde hij dat de vaart op (beneden)rivieren even 
vrij moest zijn als die op de open zee. Met name de wijde Zeeuwse Schelde moest 
als volle zee worden gezien. Het onhoudbaar wegstromende rivierwater, dat de 
schepen droeg, zou niet in bezit genomen kunnen worden. Die redenering ging 
eraan voorbij dat het Romeinse recht al leerde dat het natuurlijk element van het 
vlietende rivierwater wel vrij kon zijn, maar dat dit water meestal ook een vaste en 
beheersbare vaarweg vormde die wel degelijk door de oeverstaat bezeten kon 
worden. Volgens Linguet waren pogingen om zeestraten in bezit te nemen niet 
succesvol geweest. Voorbeelden van het tegendeel (Sont, Dardanellen, Rode Zee, 
…) kon hij verklaren of verontschuldigen met argumenten als de veiligheid, de 
godsdienst en de onbezwaarlijke tollen. Hij erkende dat Grotius wat anders had 
                                                                    
271 Idem, p. 22-28, 29-37, 38-49. 
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gedacht over de vaart in baaien en riviermonden. Een geval als dat van de Schelde 
zou deze daarbij – het lijkt onwaarschijnlijk – niet hebben voorzien. Ten slotte 
wees Linguet, nogal gekunsteld, op de vrije trek van vogels in het luchtruim en, 
verrassend voor 1784, op te verwachten vrije internationale vaart met luchtbal-
lonnen.272 

Met een wat andere benadering kwam de Duitse jurist en econoom Johann August 
Schlettwein (1731-1802) tot een vergelijkbare uitkomst.273 In zijn boekje Die Ge-
rechtigkeit und das allgemeine europäische Staatsinteresse bey dem Streite über die 
Oeffnung der Schelde … uit 1785 over de kwesties van de Schelde en de vaart op 
Oost-Indië, betoogde Schlettwein dat verschillende economische bepalingen van 
het verdrag van Munster in strijd waren met het algemeen mensen- en volken-
recht. Rivieren die meer landen doorstroomden zouden door het goddelijk natuur-
recht bestemd zijn als gemeenschappelijk eigendom van de oeverlanden. Een der-
gelijk belangrijk volksrecht zou nooit bij verdrag afgestaan kunnen worden.274 
Schlettwein werkte de juridische kant van de Scheldekwestie minder ver uit dan 
Linguet, maar zijn conclusie en advies waren duidelijk. De 'sluiting' van de Schelde 
was onrechtmatig en slecht voor de economie van de Oostenrijkse Nederlanden en 
voor Europa als geheel. De opheffing ervan zou goed zijn voor alle landen, zelfs 
voor de Republiek. Deze zou alle beslag op gebieden en belemmeringen voor de 
ontwikkeling van het Zuiden moeten opgeven. Voor haar veiligheid zou ze zich 
moeten bepalen tot nieuwe vestingen en waterlinies op eigen terrein, tot het on-
derhouden van een krachtig leger en een sterke zeemacht en tot een stelsel van 
beschermende verdragen en bondgenootschappen.275 Ook andere Duitse publicis-
ten stelden hoofdzakelijk belang in de 'opening' van de Schelde omdat die het Hol-
landse Rijnmonopolie zou aantasten en goedkopere wegen naar het Duitse achter-
land zou kunnen openleggen.276 

De Franse politicus en publicist Honoré Gabriel de Riqueti, graaf van Mirabeau 
(1749-1791), nam stelling tegen het geschrift van zijn rivaal Linguet.277 Zijn ver-
handeling Doutes sur la liberté de l'Escaut, geschreven in 1784 in ballingschap in 

                                                                    
272 Idem, p. 43-44. In 1783 waren de eerste proefvluchten uitgevoerd met 'ballons aërostatiques', hete-
lucht- en gasballonnen. Het internationale luchtvaartrecht, met al zijn beperkende bepalingen, werd pas 
veel later ontwikkeld. 
273 Krebs, J.A. Schlettwein, der "deutsche Hauptphysiocrat": Ein Beitrag zur Geschichte der Physiokratie in 
Deutschland. 
274 'Ein Fluß ist allerdings von Gott selbst bestimmt, ein Gemeingut aller daran angränzenden Länder, 
oder Staaten zu seyn. … Die Menschen- und Volksrechte selbst, dadurch sie disponibles Vermögen 
erwerben können, lassen sich der wesentlichen Menschen- und Volksbestimmung unbeschadet nicht 
veräusern, und wer diesen entsagt, … der handelt … gegen seine wesentliche Volksverfassung offenbar 
ungerecht.' Schlettwein, Die Gerechtigkeit und das allgemeine europäische Staatsinteresse bey dem Streite 
über die Oeffnung der Schelde und des Ostindischen Handels für die Oestreichischen Niederlande, p. 11-15. 
275 Idem, p. 71-81. 
276 Bijv. het anonieme Betrachtungen über die Folgen der Eröffnung der Schelde (Berlijn, 1785). 
277 Luttrell, Mirabeau, p. 66-67. Welch, Mirabeau (Duitse vertaling), p. 144-145. Mirabeau was invloed-
rijk bij het begin van de Franse Revolutie, voorstander van een gematigde koers en een constitutionele 
monarchie. Hij zag Linguet als een onwetende en bombastische figuur, die uit berekening de verkeerde 
mensen en ideeën verdedigde. 
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Londen, was gedegener en evenwichtiger, maar even breedsprakig.278 Een enke-
ling meende dat hij – zoals Linguet door de Oostenrijkers – was betaald door de 
Hollanders, maar serieuze aanwijzingen daarvoor zijn er niet.279 Mirabeaus betoog 
was vervat in een viertal brieven. In de eerste met 'Algemene aanmerkingen' was 
hij kritisch over de drijfveren van de keizer. Die preekte vrije scheepvaart, maar 
onderdrukte zijn eigen volken met steeds meer knevelwetten en ontnam naburen 
zoals de Polen hun vrijheid. De 'opening' van de Schelde zou meer een prestigezaak 
zijn dan een noodzaak voor de ontwikkeling van de Oostenrijkse Nederlanden. Er 
was nog veel te verbeteren aan het landgebruik en de infrastructuur van die lan-
den, dat eerst zou kunnen gebeuren. In het verleden was al meermaals een groot 
kanaal van Antwerpen door het Waasland naar Brugge en vandaar rechtstreeks 
naar de kust gepland. Dat zou (voor de kleine scheepjes van die tijd) een goede 
vervanging van de Zeeuwse Schelde kunnen zijn, minder kostbaar dan een oorlog 
tegen de Republiek.280 Wanneer een vorst ontevreden was over een verdrag, dan 
kon hij daarover onderhandelen. Hij kon de andere partij schadeloos stellen voor 
het afstaan van een recht, of die partij zekerheden verschaffen. Het zou een gevaar-
lijke weg zijn, zich te bedienen van het natuurrecht om vastgestelde en gewaar-
borgde verdragen nietig te verklaren. Dat zou ook andere landen of heersers ertoe 
kunnen brengen gebieden die ze ooit in het verleden door oorlog, afstand of verer-
ving hadden verloren terug te eisen.281 Het geluk van de volken was veel meer 
afhankelijk van het vreedzaam bezit van wat ze hadden dan van hetgeen hun vorst 
nog wenste te veroveren. Mirabeau meende dat het voordeel van enkele Antwerp-
se kooplieden niet ten koste mocht gaan van het wezenlijk heil, het fysiek voortbe-
staan en de vrijheid en onafhankelijkheid van de Republiek. Als de Beneden-
Schelde, het Sas, het Zwin en andere Scheldetakken werden opengesteld voor 
vreemde zeeschepen, dan lag het hele eilandenrijk van Zeeland en Staats-
Vlaanderen, en via de tussenwateren de Delta van Maas en Rijn, open voor elke 
ongenode gast. Die zou, als hij kwaadwillend of heerszuchtig was, zonder veel 
moeite de steden en havens in die gebieden kunnen innemen, en de polders onder 
water zetten door het doorsteken van enkele dijken of het stukmaken van sluizen. 
Over die kwetsbaarheid van hun provincies zwegen de Zeeuwen en Hollanders 
liever, om de keizer en anderen niet op ideeën te brengen. Dat het een reëel gevaar 
betrof, bewezen de plannen van tegenstanders in voorgaande oorlogen om de Sta-
                                                                    
278 Mirabeau, Doutes sur la liberté de l'Escaut, réclamée par l'Empéreur; sur les causes & sur les con-
séquences probables de cette réclamation, vertaald als Bedenkingen over de vrijheid der Schelde door den 
Keizer gevorderd; over de oorzaaken en waarschijnlijke gevolgen van deze vordering. 
279 Sypesteyn, Voltaire, Saint-Germain, Cagliostro, Mirabeau in Nederland, p. 194-196. Sypesteyns voor-
naamste aanwijzingen waren dat Mirabeau steeds geld tekort kwam en dat in zijn tekst de Nederlandse 
namen, woorden en zinnen correct gespeld waren. Mirabeau volgde m.i. met zijn betoog de Franse en 
Engelse politieke hoofdstroom van dat moment. 
280 Er mag aan herinnerd worden dat ook Amsterdam niet aan zee lag en alleen via een grote omweg 
langs de rede van Texel en door vervoer met lichters over de Zuiderzee bereikbaar was. Zie par. 4.18. 
281 Mirabeau haalde Jean-Jacques Rousseau aan: 'L'ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous 
les autres. Cependant ce droit ne vient point de la nature; il est donc fondé sur des conventions.' [De 
gemeene orde is een geheiligd regt, het welke tot eenen grondslag van al de anderen strekt. Ondertus-
schen is dit regt niet natuurlijk, het is derhalven op verdragen gegrond.] Mirabeau, Doutes/ Bedenkin-
gen, p. 26/ 26. 
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ten door verdrinking uit te schakelen.282 Er waren volgens Mirabeau maar twee 
soorten recht in de wereld: het recht van de macht en het geweld en het recht van 
verdragen. Wat met natuurrecht werd aangeduid was eigenlijk de zorg voor zelf-
behoud, die het recht van geweld inhield.283 

In zijn tweede brief met 'Bijzondere aanmerkingen' legde Mirabeau omstandig uit 
dat de eis van een 'open' Schelde onderdeel was van een groter vooropgezet plan 
dat de vrijheid (de bestaande ordening) van Europa bedreigde. Oostenrijk en Rus-
land, keizer Jozef II en tsarina Catharina II, werkten samen bij het opbouwen van 
een zeemacht en koopvaardijvloot en hun rol in de wereldhandel. Daarvoor breid-
de de keizer zijn macht uit in het Middellandse Zeegebied en de Oostenrijkse Ne-
derlanden. De tsarina deed enorme inspanningen om toegang tot de Zwarte, de 
Middellandse, de Oost- en de Noordzee te krijgen. Het Turkse Rijk was voor beiden 
een directe tegenstander. Groot-Brittannië, Frankrijk en de Republiek waren voor-
lopig wantrouwige toeschouwers. Als belangrijk onderdeel van het plan zouden 
Oostenrijk en Rusland de vrije beschikking willen krijgen over de Beneden-Schelde 
als centraal steunpunt en ijsvrije haven. De keizer zou daarom, in strijd met het 
verdrag van 1731/1732 met Groot-Brittannië en de Staten, de toegang vragen tot 
de Staatse havens en gebieden in Oost- en West-Indië. Bij het sterkere Groot-
Brittannië maakte hij daarmee geen kans. De opzet zou zijn samen met Rusland, en 
gedoogd door Groot-Brittannië, de verre handel van de Staten en de inkomsten 
daaruit over te nemen.284 Oostenrijk zou ook geen genoegen nemen met een door-
vaartrecht, maar streven naar volledige beheersing van de Beneden-Schelde.285 
Vroeg of laat zouden het geïsoleerde Staats-Vlaanderen, daarna Zeeland en vervol-
gens Holland aan Oostenrijk en Rusland ten offer vallen. De verdeling van Polen in 
1772 was volgens Mirabeau een waarschuwend voorbeeld. Frankrijk zou alle re-
den hebben om de Republiek te steunen, zodat die machtsverschuiving niet zou 
plaatsvinden. 

In de derde brief ging Mirabeau nader in op de argumenten van Linguet en be-
streed verschillende daarvan. Zo legde hij er de nadruk op dat de Republiek de 
Schelde wel degelijk druk gebruikte en dat Zeeland een zeer kwetsbaar gebied was. 
Het zou bij openstelling veel meer bewaking voor de landsverdediging en tegen 
smokkel en piraterij vergen. Staats-Vlaanderen en Zeeland zouden nagenoeg on-
verdedigbaar worden. In zijn vierde brief gaf Mirabeau ten slotte een middel in 

                                                                    
282 Zoals het aanvalsplan van de Antwerpse Jezuïet Scribani in 1626 (zie par. 5.5) en Engelse plannen 
tijdens de Vierde Brits-Staatse Zeeoorlog (Mirabeau, Bedenkingen, p. 29). 
283 'Sans doute ce qu'on entend par le droit naturel, même considéré dans ses rapports les plus abs-
traits, ordonne de veiller à sa conservation: il admet donc l'empire de la force …'/ 'Zonder twijfel, het 
geen men door het natuurlijk regt verstaat, zelfs in deszelfs meest afgetrokken betrekkingen be-
schouwd, gebied ons voor ons behoud te waken: het staat dan de heerschappij van het geweld toe …' 
Mirabeau, Doutes/ Bedenkingen, p. 30/ 29. 
284 Over de belangen en de houding van Rusland, zie ook Magnette, Joseph II, p. 42-44, 227-237. 
285 Jozef II sprak er in 1784 aanvankelijk van dat voor het ongestoord gebruik van de Beneden-Schelde 
het bezit van één (Staats-Vlaanderen) of beter beide oevers en een deel van Zeeland nodig was. Ma-
gnette, p. 28, 52, 63, 81, 86-87. '… et la liberté du passage sur l'Escaut étant peu de chose, si on n'a pas 
les deux bords, et même une partie de la Zélande' (p. 28). 
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overweging om met voordeel voor al de Nederlanden een einde te maken aan de 
strijd. De Zuidelijke gewesten zouden zich vrij moeten maken van hun Oostenrijkse 
overheerser en een onafhankelijke bondsrepubliek moeten vormen. Als ze dat 
eerder hadden gedaan, hadden de zeventien provincies samen een grote en stabie-
le wereldmacht en handelsnatie gevormd. De Zuidelijke Republiek zou met het 
Noorden kunnen onderhandelen over de openstelling van de Schelde. Het Noorden 
zou er weinig op tegen kunnen hebben als er alleen een verwant klein buurland en 
geen machtig ander buitenland mee gemoeid was. Als compensatie voor eventuele 
nadelen voor het Noorden zou men tegemoetkomingen in de onderlinge handel 
kunnen voorzien. 

De meest gedetailleerde, maar zakelijk en helder geschreven beschouwing over de 
Scheldekwestie vinden we in het pamflet (van 'een voornaam regtsgeleerde') Be-
knopt onderzoek van het recht der Nederlandsche Republiek tot het gesloten houden 
van de Schelde. Het was een reactie op een artikel van 1 december 1784 in de Wie-
ner Zeitung, spreekbuis van het keizerlijk Hof.286 Dat artikel en de reactie werden 
in 1784-1785 in afleveringen in het Frans gepubliceerd in de Gazette de Leyde als 
"Réflexions sur les observations de la Gazette de Vienne".287 Pas in 1786 verscheen 
het geheel in Nederlandse vertaling als afzonderlijke uitgave. De Weense bood-
schap aan de Hollanders was provocerend en neerbuigend van toon. Inhoudelijk 
sloot ze aan bij het betoog van Linguet. De oorspronkelijke Duitstalige versie be-
vatte ook enkele getuigenissen die de keizersgezinde openbare mening in Frank-
rijk, Groot-Brittannië, Pruisen en zelfs de buitenprovincies van de Republiek moes-
ten aantonen. In de Franse en Nederlandse versie werden die weggelaten. De Hol-
landse reactie zal afkomstig zijn geweest uit de kring van of rond de Staten-
Generaal.288 De schrijver beperkte zich tot de juridische en volkenrechtelijke kant 
van de zaak. De Weense stellingen kwamen er volgens hem op neer: 'Dat de ver-
bintenis tot het gesloten houden der Schelde, is een beding tegen de natuur, door 
de omstandigheden afgeperst, gevestigd op geweld, en 't welk dus niet langer kan 
duren dan dat geweld, het welk daar aan ten grondslage heeft gediend: dat de Kei-
zer niet gehouden is een beding, door zich zelven nul, vol te houden; en dat de 
Schelde tot dat gebruik moet dienen, waar toe de natuur die geschikt heeft, te 
meer, daar de Republiek zelve daar geen nut van trekt.' 289 De Leidse conclusies 
stemden overeen met die van Mirabeau: het verdrag van Munster berustte op een 
uitruil van belangen. De Staten-Generaal waren sinds 1648 onbetwist soeverein 
over de Schelde tussen de Kruisschans bij Lillo/Liefkenshoek en de zee. Ze konden 
er vrij hun regels stellen en niets verplichtte hun daar buitenlandse zeevaart toe te 

                                                                    
286 Wiener Zeitung, nr. 96 van 1 dec. 1784, p. 2727-2732 ("Auslandische Begebenheiten: Vereinigte 
Niederlande"). 
287 Gazette de Leyde: (Supplement aux) Nouvelles extraordinaires de divers endroits, 1784 (nr. 101-104) 
en 1785 (nr. 1-6). 
288 Zie toelichtend bericht in Gazette de Leyde: Nouvelles extraordinaires, nr. 101 van 17 dec. 1784, p. 2. 
289 Beknopt onderzoek van het recht der Nederlandsche Republiek tot het gesloten houden van de Schelde, 
p. 8. 
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laten. Artikel 14 bepaalde dat ten overvloede nog eens als positief recht.290 Die 
toestand was door opvolgende Spaanse en Oostenrijkse vorsten en hun regeringen, 
en door de garanderende mogendheden, zonder problemen aanvaard en bevestigd. 
Het beroep op het natuurrecht, dat in 1784 uit de hoed werd getoverd, was dan 
ook ongeloofwaardig. Het eenzijdig ongeldig verklaren van verdragsartikelen on-
dergroef de internationale rechtsorde en het vertrouwen tussen staten. Verande-
ringen in verdragen moesten door onderhandelingen worden overeengekomen. 

Thomas Jefferson (1743-1826), minister van Buitenlandse Zaken en later de derde 
president van de Verenigde Staten, had in dezelfde tijd te maken met een soortge-
lijk probleem. Spanje liet geen Amerikaanse schepen toe op het betrekkelijk kleine 
stuk van de benedenloop van de Mississippi waar het toen soeverein was.291 Het 
erkende geen vaarrechten van de Verenigde Staten voortkomend uit de Frans-
Brits-Amerikaanse verdragen van 1763 en 1783. Spanje zou buiten die overeen-
komsten staan en er hadden intussen oorlogen, veroveringen en gebiedsafstanden 
plaatsgevonden. De Verenigde Staten eisten niet alleen het doorvaartrecht op het 
Spaanse deel van de Mississippi, maar wilden ook een eigen haven en opslagvoor-
ziening (entrepôt) beneden Nueva Orleans (New Orleans), waar overgeladen kon 
worden tussen zee- en rivierschepen. In zijn instructie van 18 maart 1792 voor de 
Amerikaanse onderhandelaars verwees Jefferson naar zowel het verdragsrecht als 
het natuurrecht.292 De Verenigde Staten zouden de rechtmatige opvolgers zijn in, 
en dus eigenaren van, het doorvaartrecht dat Frankrijk in 1763 aan Groot-
Brittannië had toegestaan. Van het natuurrecht maakte Jefferson zijn belangrijkste 
argument. Hij verwees naar de natuurrechtelijke vrije vaart binnen het Romeinse 
Rijk voor de eigen inwoners (zie ook paragraaf 1.8 en 1.9), maar was zich ervan 
bewust dat die vrijheid destijds niet voor bezoekers uit andere landen gold. Er 
bestond volgens hem ook een natuurlijke basis voor het recht van bovenstroomse 
landen op een verbinding met de zee, zeker als het betreffende bovenstroomse 
deel van het rivierbekken veel groter was dan het benedenstroomse. Daarbij zou 
het weliswaar om een onvolkomen recht gaan, maar dit recht mocht toch, zolang 
het om onschuldige doorvaart ging, niet wezenlijk worden aangetast. Jefferson 
breidde het natuurrecht op vrije doorvaart – weer onder verwijzing naar het Ro-
meinse recht – uit tot het gebruik van de oevers. Ook dat recht had in het Romeinse 
Rijk alleen gegolden voor de eigen ingezetenen. Hij betoogde echter dat het vaar-
recht op de Mississippi zinloos was als de Amerikanen niet de mogelijkheid had-
den om zelf zonder bemoeienis of tolheffing van Spanje hun lading op en over te 
slaan. Het betekende dat Spanje niet of nauwelijks voordeel van zijn ligging aan de 
monding van de rivier zou hebben. 

                                                                    
290 Dergelijke rechten bestonden, al dan niet bij verdrag vastgelegd, bij de meeste rivieren. Het recht van 
het Poolse Dantzig (Gdansk, Danzig) op de zeevaart vanuit de Wijssel (Wisla, Weichsel), met uitsluiting 
van schippers uit het bovenstroomse Pruisen, en onder garantie van de tsarina van Rusland, was nog 
pas in art. 3 van het verdrag van 7 sept. 1784 te Warschau vastgelegd. Beknopt onderzoek, p. 22. 
291 Wheaton, History of the law of nations in Europe and America, p. 506-511. 
292 Wait, State papers and publick documents of the United States, 3e dr., dl. 10, p. 135-149. De Ameri-
kaanse gezanten namen Jeffersons argumenten eind 1793 wat ingekort over in hun nota aan de Span-
jaarden ( p. 389-396). 
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De overeenkomst en het verschil met de Zeeuwse Schelde waren duidelijk. Jeffer-
son merkte daarover, nogal partijdig en voorbarig, het volgende op: 'If we appeal to 
this (the law of nature and nations), as we feel it written on the heart of man, what 
sentiment is written in deeper characters than that the ocean is free to all men, and 
their rivers to all their inhabitants? Is there a man, savage or civilized, unbiassed by 
habit, who does not feel and attest this truth? Accordingly, in all tracts of country 
united under the same political society, we find this natural right universally 
acknowledged and protected by laying the navigable rivers open to all their inhabit-
ants. When their rivers enter the limits of another society, if the right of the upper 
inhabitants to descend the stream is in any case obstructed, it is an act of force by a 
stronger society against a weaker, condemned by the judgment of mankind. The late 
case of Antwerp and the Scheld was a striking proof of a general union of sentiment 
on this point; as it is believed that Amsterdam had scarcely an advocate out of Hol-
land, and even there its pretensions were advocated on the ground of treaties, and 
not of natural right. (The commissioners would do well to examine thoroughly what 
was written on this occasion.)' 293 Het was wensdenken van Jefferson, die als gewe-
zen ambassadeur in Frankrijk (1785-1789) beter geweten moet hebben.294 Pas 
met het verdrag van San Lorenzo van 27 oktober 1795 – toen de Schelde al door 
het revolutionaire Frankrijk was 'geopend' – kwam Spanje de Verenigde Staten 
tijdelijk en deels tegemoet. Nadat Frankrijk Louisiana weer van Spanje had over-
genomen, kon president Jefferson het gebied in 1803 van Napoleon kopen. De Mis-
sissippikwestie was daarmee voorgoed opgelost.295 

6.13 Beroep op gezaghebbende volkenrechtsgeleerden 
en politieke denkers 

In de voorgaande paragrafen werd het verloop beschreven van de geschillen over 
de geldigheid, verjaring, aanpassing of beëindiging van een drietal verdragen: het 
verdrag van Den Haag uit 1673 (waarmee de Republiek afstand deed van Maas-
tricht en omgeving), het Barrièreverdrag uit 1715/1718 (dat een Staatse schuts-
muur in de Oostenrijkse Nederlanden vestigde) en het verdrag van Munster uit 
1648 (dat de 'sluiting' van de Schelde vastlegde). Daarbij gaven we een inhoudelijk 
overzicht van de belangrijkste juridische en politieke aanklachten van de advoca-

                                                                    
293 Idem, p. 137. 
294 Colenbrander, De Patriottentijd, dl. 2, p. 15, voetnoot 2, gaf een beschrijving van de stemming in 
Europa over de Scheldekwestie. De opkomende belangstelling voor het 'natuurrecht' bij enkele rechtsfi-
losofen bracht in beperkte kring inderdaad meer begrip voor het idee van de vrijheid van rivierscheep-
vaart. De brutale manier waarop Jozef II verdragen, gebruiken en oude privileges opzij zette, wekte 
echter in Europa vooral weerstand, ook in de Zuidelijke Nederlanden. Dohm, Denkwürdigkeiten meiner 
Zeit, dl. 2, p. 206. 
295 Andere inter-Amerikaanse rivierenkwesties hebben langer geduurd. Groot-Brittannië hield bijv. de 
(Canadese) benedenloop van de Sint-Laurensrivier (Saint Lawrence) gesloten voor Amerikaanse sche-
pen, ook nadat in 1825 door kanaliseringswerken het Ontariomeer bereikbaar werd. Pas in 1854/1871 
werd de rivier voor Amerika opengesteld, maar niet voor andere landen. Vitányi, The international 
regime of river navigation, p. 88-92. Eysinga, "Les fleuves et canaux internationaux", p. 126-131. 
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ten van het Zuiden en het dito verweer van het Noorden. Die aanklachten en dat 
verweer bevatten enkele, maar niet veel, verwijzingen naar de destijds gezagheb-
bende schrijvers over verdrags- en volkenrecht, natuurrecht en positief recht. We 
geven die referenties hier afzonderlijk weer, naast een schets van de rechtsgeleer-
de en wijsgerige denkbeelden uit de 17e of 18e eeuw die een rol speelden bij de 
meningsvorming in deze kwesties. 

Het eerste geschilpunt betrof de vraag of de Spaanse, later Oostenrijkse aanspraak 
op Maastricht en omgeving gegrond was, danwel tenietgegaan of uiteindelijk ver-
jaard. Op het Staatse argument dat Spanje zijn verdragsverplichtingen (voldoende 
inzet bij de oorlogsvoering en betaling van zijn schulden aan de Staten en de Oran-
jes) niet was nagekomen, en het gegeven dat het verdrag in 1693 was afgelopen en 
eventuele restclaims in 1702 door de oorlog met het Spanje van Filips V waren 
beëindigd, gaan we hier niet meer verder in. Volgens de anonieme schrijver van 
het pamflet Observations sur l'article IX … had Hugo Grotius (1583-1645) de me-
ning van 'Spaanse publicisten' dat rechten van soevereine vorsten niet konden 
verjaren uitgebreid weersproken.296 Ook citeerde de pamfletschrijver de Franse 
jurist en filosoof Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785, l'Abbé de Mably), die had 
betoogd dat dergelijke aanspraken vervielen als de benadeelde partij er bij volgen-
de onderhandelingen niet op terugkwam.297 Met die verjaring zou de rust en de 
rechtszekerheid in de wereld het meest gediend zijn. 

De auteur van het anonieme weerwoord Réflexions sur un écrit … erkende dat ge-
biedsaanspraken door het stilzwijgen van een rechthebbende konden verjaren. Hij 
wees echter op de voorwaarden die belangrijke natuur- en volkenrechtsgeleerden 
daarbij hadden genoemd.298 Volgens Grotius, Samuel von Pufendorf (1632-1694) 
en Emer de Vattel (1714-1767) moest er sprake zijn van langdurig aaneengesloten 
zwijgen, niet veroorzaakt door onschuldige onwetendheid, vrees of onmacht. 
Pufendorf en Vattel stelden verder dat de bezittende partij daarbij te goeder trouw 
moest zijn.299 De auteur van de Réflexions deed zijn best aan te tonen dat het lange 
zwijgen van de koning en de keizers tussen 1687 en 1783 zijn reden vond in hun 
ongemakkelijke en afhankelijke positie en gebrek aan informatie. Die verklaring 
was, gemeten aan de normen van de genoemde rechtskundigen, weinig overtui-
gend. Ook het verwijt van kwade trouw bij de Republiek, die oorlogen voerde voor 
deze vorsten en meermaals de gelegenheid had de Maastrichtse kwestie voorgoed 
in een grensverdrag te regelen, was niet op zijn plaats. Op de waarschuwing van de 

                                                                    
296 Observations sur l'article IX des demandes et répétitions de Sa Majesté Impériale, in het bijzonder p. 
38-39. 
297 Mably, Le droit public de l'Europe, fondé sur les traitez conclus jusqu’en l’année 1740, uitgave 1746, dl. 
1, p. 22-23. De tekst is door drukfouten (overgenomen in de Observations) moeilijk te begrijpen; in 
latere verzamelwerken is hij beter. 
298 Réflexions sur un écrit intitulé Observations sur l'article IX, in het bijzonder p. 51-58. 
299 Grotius, De iure belli ac pacis, boek II, hfdst. IV. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, ou système 
général des principes les plus importans de la morale, de la jurisprudence, et de la politique, boek IV, hfdst. 
XII, par. VIII. Vattel, Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite & aux af-
faires des nations & des souverains, boek II, hfdst. XI ('De l'usucapion & de la prescription entre les na-
tions'), par. 141-151. 
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rechtsgeleerden, dat de vrede en gerustheid van de wereld niet lichtzinnig na lange 
tijd vanwege een veronderstelde oude aanspraak mochten worden verstoord, ging 
de auteur niet in. 

Een belangrijke principiële vraag van verdragsrecht was, of het Barrièretraktaat 
door de veranderde omstandigheden zijn zin en geldigheid verloren had. Ze gaf 
echter geen aanleiding tot een diplomatieke of openbare pennenstrijd. De Staten-
Generaal protesteerden, maar legden zich bij het onvermijdelijke neer. De schrijver 
van het anonieme pamflet Réflexions sur une conversation ministérielle entre le 
prince de Kaunitz & le comte de Wassenaar uit 1782 stelde wel vragen bij de manier 
waarop de keizer eigenmachtig het Barrièreverdrag vervallen verklaarde. Hij ver-
wees niet specifiek naar ideeën van volkenrechtsgeleerden of filosofen. De menin-
gen over de onaantastbaarheid en afdwingbaarheid van verdragen liepen uiteen. 
Alberico Gentili (1552-1608) meende dat de plicht tot het nakomen van een ver-
drag ophield als de overeenkomst door gewijzigde omstandigheden de belangen 
van partijen niet meer diende (de clausula rebus sic stantibus). Die regel zou stil-
zwijgend in elk verdrag begrepen zijn.300 Verschillende politieke denkers wezen 
erop dat heersers die hun macht wilden behouden of uitbreiden soms genoodzaakt 
waren hun beloften en verdragen te breken. De Florentijnse 'politicoloog' Niccolò 
Machiavelli (1469-1527) sprak in 1513 in zijn verhandeling De Principatibus (Il 
Principe, Over vorsten) over de dierlijke kracht en sluwheid van de leeuw en de vos 
als aanvulling op en alternatief voor het recht en de wet. Het bracht hem tot de 
stelling: 

Een verstandig heerser kan noch mag dus zijn woord houden wanneer dit hem schade berokkent 
en wanneer de redenen, die hem tot zijn belofte gebracht hebben, zijn weggevallen.301 

De Hollandse publicist Pieter de la Court (1618-1685), van Vlaamse afkomst, die 
een radicaal staatsgezind economisch-politiek programma verdedigde, stelde vast 
dat machtige heersers verdragen slechts gebruikten om meer macht te verwerven. 
Ze lieten zich daarbij niet door eer en eed weerhouden, maar streefden steeds hun 
eigen voordeel en dat van hun onderdanen na. Hij vergeleek dit met de plicht van 
voogden tegenover hun pupillen. Het zou daarom dom zijn op vredes- en ver-
bondsverdragen met grote landen te vertrouwen. Men moest op eigen kracht 
weerbaar blijven. 

Gelijk waarelik tusschen Souveraine Heeren alle verbonden aangegaan ende de eeden gedaan wer-
den, immers behoorden te werden, met dese stilswijgende conditie, de selve naar te komen, soo 
lange het interest des Lands dat toelaten sal. Sulks indien des niettemin een Regent aan sijne zijde 
soodanig verbond ten verderve sijns Vaderlands soude willen onderhouden, de selve niet min als 
een dwaas Kind, dat nog geene kennisse heeft van de saaken deeses Weerelds, onbequaam is het 
Gemene-Land te regeeren, als een Voogd over Weeskinderen, naademaal volgens de regel in de 

                                                                    
300 'An exeption is also allowed when the condition of affairs is changed, if the change could not have 
been foreseen. Even when an oath is appended, there is the mental reservation, 'provided affairs remain 
in the same condition'; and this not only in wills, but also sometimes in contracts; nay, in any disposi-
tion whatever, according to the general view.' Gentili, De iure belli libri tres, boek III, hfdst. XIV, p. 599 
(vertaling van Rolfe, p. 365). Lesaffer, Europa: Een zoektocht naar vrede? 1453-1763 en 1945-1997, p. 
93-99. 
301 Machiavelli, De Principatibus, hfdst. XVIII, punt 3 (vertaling van Van Dooren, De Heerser, p. 124). 
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Regten, Pupillus pati posse non intelligitur, de Weeskinderen geene schade moogende lijden; de 
Bondgenoot aan de andere zijde in soodanig geval teegen sijn eerste eed en pligt, als Regeerder en 
Voogd gedaan, het Verbond ten verderve der Onderdaanen, sijne Weeskinderen, niet mag nog be-
hoord, en dienvolgende ook geagt moet werden niet te sullen onderhouden.302 

De Hollandse wijsgeer Baruch Spinoza (Benedictus de Spinoza, 1632-1677) nam in 
een meer juridische stijl een soortgelijk standpunt in, onder andere in zijn in 1677 
postuum verschenen "Tractatus politicus" (Politieke verhandeling). Hij ging daar-
bij uit van recht dat voortkwam uit macht. De natuurwet van het recht van de 
sterkste bepaalde de politieke werkelijkheid. Vredes- en verbondsverdragen wa-
ren gebaseerd op soms wankele evenwichten: 

Dit verdrag [van vrede of verbond] blijft zolang onaangetast als de reden voor het sluiten van het 
verdrag, namelijk de vrees voor nadeel of de winstverwachting aanwezig blijft. Indien een van bei-
de voor een van beide Staten verdwenen is, blijft hij in zijn eigen recht en wordt de band waardoor 
de Staten wederzijds verbonden waren, spontaan verbroken en heeft bijgevolg elke Staat integraal 
het recht om het verdrag op te zeggen wanneer hij dat maar wil en kan dan niet gezegd worden dat 
hij listig of trouweloos handelt om reden dat hij zijn woord breekt vanwege het verdwijnen van de 
oorzaak van zijn vrees of hoop. Deze conditie gold immers gelijkelijk voor beide partijen, …303 

Volgens Spinoza gaf het streven naar zelfbehoud of voordeel aanleiding tot het 
sluiten van verdragen, maar evenzeer tot het verbreken ervan. Wanneer de om-
standigheden veranderd waren, en de nadelen groter werden dan de voordelen, 
kon en moest men – als men de macht daartoe had – een verdrag verbreken. Voor 
het diplomatiek verkeer van de Republiek waren de uitspraken van De la Court en 
Spinoza niet welkom. De Staten van Holland en West-Friesland verboden in 1669 
en 1678 de betreffende publikaties.304   

Weinig heersers van de 17e en 18e eeuw durfden zich rechtstreeks te beroepen op 
de prikkelende maar 'goddeloze' stellingen van Machiavelli, Spinoza en hun mede-
standers. De hoofdstroom van het volkenrecht bood ook wel aangrijpingspunten 
om bij gelegenheid de geldigheid van verdragen ter discussie te stellen. De meeste 
rechtsgeleerden volgden het pad van het Romeins en kanoniek natuurrecht en 
probeerden dat zo goed mogelijk aan te passen aan de eisen van de Nieuwe Tijd. 
Grotius bouwde voort op de aanzetten van enkele 16e-eeuwse voorgangers en 
behandelde het verdragsrecht in zijn De iure belli ac pacis van 1625 als afzonderlijk 
publiekrechtelijk domein, met eigen regels. Voorbeeld daarvoor waren de foedera 
die het Romeinse hogepriestercollege volgens het ius fetale namens het Rijk 

                                                                    
302 De la Court, Aanwysing der heilsame politike gronden en maximen van de Republike van Holland en 
West-Vriesland, 2e deel, hfdst. VI, p. 280. De interpunctie is hier voor het leesgemak iets aangepast. 
303 Spinoza, "Tractatus politicus", hfdst. III, art. 14 (vertaling van Klever, Hoofdstukken uit De Politieke 
Verhandeling, p. 66-67, toelichting p. 110-111). De verhandeling maakte deel uit van Spinoza's Opera 
posthuma (1677). 
304 '… Dat oock den Autheur [= De la Court] van 't voorsz boeck de goede trouwe, candeur, ende integri-
teyt van den selven Staet in het oprechten en onderhouden van hare Alliancien, Verbonden en Tracta-
ten … ghequetst, midtsgaders … gheinsinueert heeft vele pernicieuse, verfoeyelijcke, en detestabele 
maximen, mede brengende dat men niet langer schuldigh is Alliancien, ende be-eedighde Verbonden te 
praesteren, [dan zolang] als de observantie van Eedt ende trouw, met het interest van de Republijcq kan 
werden gecompasseert [= in overeenstemming gebracht].' Cau, Groot placaet-boeck, dl. 3, p. 522. Inzake 
Spinoza: idem, p. 525-526 (vooral theologische bezwaren). 
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sloot.305 Hoewel Grotius overvloedig gebruik maakte van klassieke bronnen, gaf hij 
ook gewicht aan de latere verdragspraktijk en verdedigde een recht dat dienstig 
was voor de problemen van zijn tijd. Hij bestreed de ruime opvatting van onder 
anderen Gentili over het vervallen van verdragsverplichtingen bij gewijzigde om-
standigheden (de clausula rebus sic stantibus). Alleen in zeer bijzondere gevallen – 
als de uitvoering van de verplichting zou leiden tot iets onwettigs of uiterst on-
wenselijks, als uitvoering door overmacht redelijkerwijze niet geëist kon worden, 
of als de uitzondering overduidelijk volgde uit de aard of letter van de overeen-
komst – kon de verplichting vervallen. De uitvoerende partij mocht daarbij in geen 
geval oordelen over het nut of eventueel nadeel voor de vragende partij; dat kwam 
alleen aan de laatste toe.306 Pufendorf stelde in 1672 dat verdragen zo strikt moge-
lijk nagekomen moesten worden, maar vond dat ze hun geldigheid verloren wan-
neer ze duidelijk strijdig werden met de belangen van een van de partijen. Die 
partij moest in dat geval wel tijdig met de andere in overleg treden.307 Cornelis van 
Bynkershoek (1673-1743), de Zeeuwse president van de Hoge Raad, ging in zijn 
boek over publiek recht wat dieper op de kwestie in. Hij pleitte voor verdrags-
trouw, zonder allerlei uitzondelingen, ook als de directe gevolgen voor een land 
nadelig waren. Anders zou al gauw iedereen bedriegen en bedrogen worden. Om te 
voorzien in het moeilijke geval van overmacht, stelde hij voor een onzijdige 
scheidsrechter te laten beslissen. Over de historische praktijk bij verdragen die één 
partij niet meer bevielen, was Van Bynkershoek somber realistisch. Uit zijn onder-
zoek bleek dat verdragsbreuk of -ontwijking niet ongewoon was; ook grote voor-
name landen en de Verenigde Provincies bezondigden zich eraan.308 Christian von 
Wolff (1679-1754) benadrukte in zijn Jus gentium het belang van verdragstrouw, 
maar meende dat elk verdrag over 'natuurlijke verplichtingen' (zoals vrede, bij-
stand) het stilzwijgende voorbehoud bevatte dat in noodgevallen het zelfbehoud 
van een volk voorging.309 Zijn uitleg en voorbeelden wezen erop dat sprake moest 
zijn van dwingende noodzaak en niet slechts van een gevoel van benadeling of 
onvrede. Vattel ten slotte schreef met Le droit des gens ou principes de la loi natu-
relle uit 1758 – voor een groot deel ontleend aan het werk van Wolff en Grotius – 
een uitgebreid handboek over het volkenrecht dat tot in het begin van de 19e eeuw 
veel gezag had. In de kwestie van de clausula rebus sic stantibus was volgens hem 

                                                                    
305 Lesaffer, Europa: Een zoektocht naar vrede?, p. 94-99, 356-362. 
306 Grotius, De iure belli ac pacis, boek II, hfdst. XVI, par. 25-27. 
307 Pufendorf, De iure naturae et gentium libri octo, boek III, hfdst. V, par. 11; boek VIII, hfdst. VI, par. 14 
en hfdst. IX, par. 5. 
308 '… I shall only add, that, in general, nations are usually so constituted that while you cannot charge 
them with flagrant treachery, you will not readily find in them striking examples of magnanimity.' Van 
Bynkershoek, Questionum juris publici libri duo, boek II, hfdst. X (vertaling van Frank, p. 190-195). Als 
voorbeeld noemde hij o.a. het uitstel door de Republiek (en Engeland) van het sluiten van een handels-
verdrag met de Oostenrijkse Nederlanden (verplichting uit het Barrièretractaat). 
309 'Therefore, since by nature the duty of a nation towards itself prevails over its duty towards another 
nation, if there should be an agreement with a certain nation that that should be performed for it which 
by nature nations owe each other by way of duty, there is in this agreement the tacit provision that the 
case should be excepted in which you necessarily need for the preservation of your own nation that 
which is to be performed for the other nation.' Wolff, Jus gentium methodo scientifica pertractatum, 
hfdst. IV, par. 388, p. 141 (vertaling van Drake, p. 199-200). 
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de reden van de gedane belofte maatgevend. Als de oorspronkelijke omstandighe-
den een duidelijke rol hadden gespeeld, en de reden en voorwaarde waren ge-
weest voor het instemmen met de betreffende bepaling, dan eindigde de verplich-
ting als die omstandigheden er niet meer waren. Men zou echter zeer voorzichtig 
moeten zijn met het toepassen van deze regel, om de geloofwaardigheid van ver-
dragen niet te ondergraven.310 

In de andere grote juridische kwestie, die van het vaarrecht op de Beneden-
Schelde, noemde Simon Nicolas Linguet, schrijver van de Dissertation sur l'ouvertu-
re … de l'Escaut, van de rechtsgeleerden alleen Grotius. Diens stellingen over de 
vrije zee en het bezit van rivieren (zie paragraaf 4.9, 4.15, 4.25) rukte hij uit hun 
verband om er voor eigen gebruik de natuurlijke vrijheid van riviermonden mee 
aan te tonen. Het Romeinse rivierenrecht (zie paragraaf 1.8, 1.9) parafraseerde hij 
op ontoelaatbare manier, zodanig dat het tot de door hem gewenste uitkomsten 
leidde.311 Hij bediende zich daarmee van een zeer persoonlijke variant van het 
natuurrecht (zie paragraaf 6.12). We zien er daarom verder vanaf de uitspraken 
van Linguet te toetsen aan het werk van de bekende rechtsgeleerden uit de 16e tot 
18e eeuw. Opvallend was zijn verwijzing naar de macht, die een vorst of volk nodig 
had om zijn recht te krijgen, of die zelfs het recht bepaalde. Het doet vermoeden 
dat hij eigenlijk meer op had met de nuchter realistische politieke ideeën van Spi-
noza dan met die van de geleerde rechtswetenschappers. 

Johann August Schlettwein schreef met Die Gerechtigkeit und das allgemeine euro-
päische Staatsinteresse bey dem Streite über die Oeffnung der Schelde … een samen-
hangender betoog. Hij was een vertegenwoordiger van de filosofisch-economische 
school van de fysiocraten.312 Deze baseerden zich op het natuurrecht en het ratio-
nalisme en streefden naar de ordre naturel, de door God bedoelde economische 
orde, ter vervanging van de uit de hand gelopen ordre positif. Schlettwein haalde 
met betrekking tot het rivierenrecht geen andere rechtsgeleerden aan. Hij legde 
alleen zijn eigen denkbeelden uit over het natuurrecht en de daaruit volgende 
mensen- en volksrechten (zie paragraaf 6.12). Zijn wat naïeve redeneringen illu-
streerden dat het 18e-eeuwse natuurrecht een vrij modelleerbaar systeem was dat 
allerlei, zelfs tegenstrijdige, uitkomsten kon voortbrengen. 

                                                                    
310 'S'il est certain & manifeste que la considération de l'état présente des choses est entrée dans la 
raison qui a donné lieu à la promesse; que la promesse a été faite en considération, en conséquence de 
cet état des choses; elle dépend de la conservation des choses dans le même état. Cela est évident, 
puisque la promesse n'a été faite que sur cette supposition. … Mais il faut être très-réservé dans l'usage 
de la présente Règle; ce seroit en abuser honteusement que de s'autoriser de tout changement survenu 
dans l'état des choses, pour se dégager d'une promesse: Il n'y en auroit aucune sur laquelle on put faire 
fonds.' Vattel, Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite & aux affaires des 
nations et des souverains, boek II, hfdst. XVII, par. 296. Vattel noemde de vorming van de Triple Alliantie 
van 1668 een juiste toepassing van de 'clausula rebus sic stantibus', omdat de Staten grenzen moesten 
stellen aan hun bondgenoot Frankrijk, die alles en iedereen dreigde te overweldigen. 
311 Linguet, Dissertation intéressante sur l'ouverture et la navigation de l'Escaut, in het bijzonder p. 38-49. 
312 Krebs, J.A. Schlettwein, der "deutsche Hauptphysiocrat": Ein Beitrag zur Geschichte der Physiokratie in 
Deutschland. 
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In zijn Doutes sur la liberté de l'Escaut … nam Honoré Gabriel de Mirabeau het op 
voor de politiek van de Staten-Generaal. Hij verwees nergens naar de autoriteit van 
rechtsgeleerden. Hij maakte duidelijk dat zijn invalshoek het (positieve) internati-
onale publiekrecht was en niet het natuurrecht.313 Zijn conclusie was dat noch het 
schimmige natuurrecht, noch het positieve recht of de politieke rede als onder-
steuning van de eisen van de keizer konden worden aangevoerd. Het positieve 
recht en de politieke rede zouden wel duidelijk voor het Staatse standpunt spre-
ken. Hij wees daarbij lovend op enkele recente artikelen in de Gazette de Leyde.314 
De artikelen die Mirabeau bedoelde, werden in 1786 in Nederlandse vertaling als 
pamflet uitgegeven onder de titel Beknopt onderzoek van het recht der Nederland-
sche Republiek tot het gesloten houden van de Schelde. De anonieme auteur be-
streed vooral het willekeurig gebruik van het begrip natuurrecht en de aan Machi-
avelli en Hobbes (1588-1679) ontleende vrije omgang met verdragen.315 Zo was 
van Oostenrijkse zijde betoogd dat de verbintenis tot het 'sluiten' van de rivier 
tegennatuurlijk was en berustte op machtsmisbruik. Die verplichting zou niet lan-
ger duren dan de onderdrukkende macht, en vanzelf ophouden als de Republiek 
verzwakte. Keizer Jozef II zou terecht gebruik maken van zijn sterkere positie, een 
staatkundige regel die alle Europese heersers in de praktijk aanhingen. De schrij-
ver van het Beknopt onderzoek verwees naar Grotius en Jean Jacques Burlamaqui 
(1694-1748).316 Die hadden al met voorbeelden uitgelegd dat staten verdragen 
konden sluiten over zaken waartoe ze al door het natuurlijke recht verbonden 
waren (zoals vrede en vriendschap), maar ook dat het heel gewoon was zich tot 
meer te verplichten (bijvoorbeeld om sterktes af te breken of niet te bouwen, of 
ergens niet te varen). Mirabeau en de auteur van het Beknopt onderzoek zorgden 
voor het nodige tegenwicht in de discussies rond 1784 over de Scheldekwestie, 
door te wijzen op de subjectiviteit van de natuurrechtelijke benadering en het 
belang van het positief recht te benadrukken. 

Thomas Jefferson beriep zich in de vergelijkbare Mississippikwestie op bepaalde 
paragrafen in de werken van Grotius, Pufendorf, Wolff en Vattel.317 Van Hugo Gro-
tius noemde hij het beginsel dat landen de rivieren en baaien die ze omsloten in 
bezit konden nemen, maar dat ze de onschuldige doortocht van vreemdelingen en 
hun handelsgoederen zoveel mogelijk moesten toestaan, voor zover dat veilig en 

                                                                    
313 'Il s'agit de droit public, & non de droit naturel: il s'agit de l'état présent des choses humaines, & non 
de faire une Utopie; des suites probables qu'entraînent les prétentions de l'Empereur, & non de discus-
sions philosophiques également étrangères à tous les Gouvernements.' [Het betreft publiekrecht, geen 
natuurrecht. Het gaat om de tegenwoordige stand van de menselijke zaken, niet om een Utopia, en om 
de waarschijnlijke gevolgen van de eisen van de keizer, niet om filosofische discussies die alle regerin-
gen even vreemd zijn.] Mirabeau, Doutes sur la liberté de l'Escaut, p. 32. 
314 Idem, p. 91. 
315 Beknopt onderzoek van het recht der Nederlandsche Republiek, tot het gesloten houden van de Schelde, 
p. 11-12, 60. Over Hobbes zie o.a. Eyffinger, Compendium volkenrechtsgeschiedenis, 2e dr., p. 104-105. 
316 Beknopt onderzoek, p. 13-15. 
317 Over deze rechtsgeleerden, zie Lesaffer, Inleiding tot de Europese rechtsgeschiedenis, p. 395-396. De 
verschillen in hun rechtsleer komen bij de praktische kwestie van het doorvaartrecht niet duidelijk tot 
uiting. 
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zonder bezwaar kon.318 We hebben er hiervóór in paragraaf 4.9 en 4.15 al op ge-
wezen dat Grotius nergens (en waarschijnlijk welbewust) heeft geschreven dat 
vreemde schepen vrije doorvaart moesten hebben op rivieren. Zijn stelling had in 
eerste instantie betrekking op de vrije vaart op zee. Het personen- en handelsver-
keer op het land en de rivieren mocht niet onnodig of overmatig worden belem-
merd, maar gepaste regels en heffingen achtte hij toelaatbaar. Grotius liet daarbij, 
in lijn met de praktijk op alle grote Europese rivieren, de mogelijkheid van een 
verbodemingsplicht open. Jefferson verwees ook naar Samuel von Pufendorf, maar 
had die blijkbaar slecht gelezen. Pufendorf herhaalde niet alleen de uitzonderingen 
en voorbehouden van Grotius, hij wees ook met begrip op de wijd verbreide ge-
woonte om de doorvoerhandel van een buurland op te houden en te onderwerpen 
aan een stapelrecht, om er zo ook wat aan te verdienen.319 De rechtsgeleerde Jean 
Barbeyrac (1674-1744), die Pufendorfs Latijnse tekst in het Frans had vertaald, 
was in zijn commentaar nog stelliger. Hij merkte daarnaast op dat wanneer er 
verdragen over (een verbod op) doorvaart gesloten waren, deze altijd voorgingen 
en strikt gevolgd moesten worden.320 Jefferson haalde verder de Institutiones juris 
naturae et gentium van Christian von Wolff aan. Daarin ging deze kort in op het 
recht van onschadelijk gebruik. Wolff noemde het recht van onschadelijke door-
gang voor personen en koopwaar een onvolkomen recht. De eigenaar van de 
(vaar)weg zou mogen beoordelen of er schade of nadeel te verwachten was, en of 
de doorgang kon worden toegestaan.321 Ten slotte beriep Jefferson zich op Emer 
de Vattels Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, het meest gezaghebben-
de handboek van volkenrecht uit die tijd, dat uitgebreid op het rivierenrecht in-
ging.322 We geven hier, wat uitgebreider, een overzicht van Vattels stellingen inza-
ke het recht van doorgang op rivieren. 

                                                                    
318 Bij Jefferson: Grotius, De iure belli ac pacis, boek II, hfdst. II, par. 11-13, en hfdst. III, par. 7, 8, 12. 
319 '… But there seems to be some reason for merchandise being halted in our territory, on our sea, or 
upon our rivers. For not to mention the possibility that such a constant passing of strangers may be at 
times prejudicial to our state, and give rise to suspicion, what is there to prevent citizens of our own 
state from securing the profit which strangers gather in passing through our borders? For surely we 
may favour the former rather than the latter. … This can be done if goods passing between two peoples 
on our borders are allowed to go only through the hands of our citizens. And surely, unless this argu-
ment is allowed, I do not see how one can excuse the right of staple, as it is called, and other rights, 
whereby merchandise is stopped and brought to a certain mart, and exchange of wares is allowed 
foreigners not directly between themselves, but through the hands of the citizens of the place.' Bij 
Jefferson: Pufendorf, De iure naturae et gentium libri octo, boek III, hfdst. III, par. 3-6. Hier speciaal par. 6 
(vertaling van Oldfather, On the law of nature and nations). 
320 '… Je ne dis rien des Traités qu'on peut avoir fait là-dessus; car on voit bien que, tant qu'ils subsis-
tent, personne n'est maître de faire autre chose que ce à quoi il est engagé.' [Ik ga niet in op verdragen 
die men daarover gesloten kan hebben, want het is duidelijk dat zolang die bestaan niemand gerechtigd 
is iets anders te doen dan dat waartoe hij zich verbonden heeft.] Opmerking van Barbeyrac bij zijn 
vertaling Le droit de la nature et des gens (Leiden, 1771), boek III, hfdst. III, par. 6 (voetnoot 2, p. 368-
369). 
321 Bij Jefferson: Wolff, Institutiones juris naturae et gentium, dl. II, hfdst. IV, par. 310-312 (vertaling van 
Luzac, dl. 1, p. 127-128). In wat andere woorden staat dit ook in Wolff, Jus gentium methodo scientifica 
pertractatum, hfdst. III, par. 343, 346 (vertaling van Drake, p. 175-177). 
322 Bij Jefferson: Vattel, boek I, hfdst. XXIII, par. 292, en boek II, hfdst. IX, par. 123-139. 
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Vattel behandelde de doorgang door estuaria niet apart, wel die door zeestraten, 
die ermee te vergelijken waren. Hij achtte daar voorzorgsmaatregelen, formalitei-
ten en heffingen in verband met de eigen veiligheid en diensten aan de scheepvaart 
toegelaten.323 Verbodemen was in zeestraten meestal geen optie. Een absoluut 
recht op vrije doorgang, desnoods met geweld, gold volgens Vattel alleen wanneer 
er sprake was van echte noodzaak, bijvoorbeeld wanneer men zich op geen andere 
manier van bepaalde levensbehoeften kon voorzien.324 In het geval van de Schelde 
en de Zuidelijke Nederlanden was hiervan geen sprake. De Zeeuwse Schelde was 
niet voor de handel gesloten en alle waren konden langs die weg, na verbodeming 
en betaling van heffingen, worden betrokken. Ook was overzeese handel via Oost-
ende en Nieuwpoort mogelijk. Het onschuldig of onschadelijk gebruik van een 
natuurlijk goed (ook van een waterweg) moest volgens Vattel in principe aan ie-
dereen worden toegestaan.325 Het was dit punt waarop Linguet, Jefferson en ande-
re advocaten van de vrije Schelde- en Mississippivaart steeds hamerden. Vattel 
beschouwde het recht van onschuldig gebruik echter als een onvolkomen recht. 
Het was steeds de eigenaar die moest beslissen of er sprake was van schade of 
overlast. Als anderen daarover zouden mogen beschikken, zou het eigendomsrecht 
weinig waard zijn. De vragers van een recht waren ook te licht geneigd hun ge-
bruik als onschadelijk te beschouwen.326 Vattel paste die algemene regels van pu-
bliekrecht ook toe op de verhouding tussen staten, dus op het volkenrecht. Uit-
gangspunt was het onschuldig gebruik van het eigendom van andere naties, waar-
bij de eigenaar-staat de situatie moest beoordelen, maar niet zonder goede rede-
nen mocht weigeren. 

Il reste donc à toutes les Nations un droit général à l'usage innocent des choses qui sont du Domaine 
de quelqu'une. Mais dans l'application particulière de ce droit, c'est à la Nation propriétaire de voir, si 
l'usage que l'on veut faire de ce qui lui appartient, est véritablement innocent; & si elle le refuse, elle 
doit alléguer ses raisons, ne pouvant priver les autres de leur droit par pur caprice.327 
[Alle naties hebben dus een algemeen recht behouden op het onschuldig gebruik van de zaken die 
aan een andere natie toebehoren. Maar bij de bijzondere toepassing van dat recht, komt het aan de 
natie die de zaak in eigendom heeft toe te bepalen of het gebruik dat men wil maken van wat haar 
toebehoort werkelijk onschuldig is. Wanneer ze het gebruik weigert, dan moet ze daarvoor haar re-
denen aanvoeren, omdat ze de andere naties niet uit willekeur hun recht mag onthouden.] 

Het recht op onschuldig gebruik betrof ook de doortocht door buitenlands gebied. 
Die kon alleen geweigerd worden als er sprake was van gevaar of ontoelaatbaar 
nadeel. Het ontvangende land had bij eventueel gevaar recht op zekerheden, maar 
mocht anders niet zonder goede reden belastende voorwaarden opleggen. 

                                                                    
323 Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, boek I, hfdst. XXIII, par. 292. We kunnen hier 
ook wijzen op Cornelis van Bynkershoek, die in 1702 in zijn De dominio maris dissertatio het volle 
beschikkingsrecht van een staat over een drie mijls kustzone verdedigde. De heerser over een stuk van 
de zee of een straat (te meer in het geval van een riviermond of benedenrivier) kon er voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk de scheepvaart verbieden (hfdst. 4, p. 56-57 in vertaling van Van Deman Magoffin). 
Die regel werd in het gebruikelijke volkenrecht overgenomen. 
324 Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, boek II, hfdst. IX, par. 123. 
325 Idem, par. 127. 
326 Idem, par. 128. Eyffinger, Compendium volkenrechtsgeschiedenis, 2e dr., p. 127. 
327 Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, boek II, hfdst. IX, par. 130. 
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La propriété n'a pu ôter aux Nations le droit général de parcourir la terre, pour communiquer en-
semble, pour commercer entr'elles, & pour d'autres justes raisons. Le Maître d'un païs peut seulement 
refuser le passage, dans les occasions particulières, où il se trouve préjusticiable ou dangereux. Il doit 
donc l'accorder, pour des causes légitimes, toutes les fois qu'il est sans inconvénient pour lui. Et il ne 
peut légitimement attacher des conditions onéreuses à une concession, qui est d'obligation pour lui, 
qu'il ne peut refuser, s'il veut remplir ses devoirs & ne point abuser de son droit de propriété.328 
[De eigendom heeft aan de naties niet het algemene recht kunnen ontnemen door de wereld te rei-
zen om contact met elkaar te onderhouden, handel te drijven en om andere goede redenen. De Heer 
van een land kan de doorgang alleen weigeren in de bijzondere gevallen waarin die hem nadelig of 
gevaarlijk voorkomt. Als het gaat om gerechtvaardigde redenen en er geen nadeel voor hem is, 
moet hij de doorgang dus steeds toestaan. Ook is hij niet gerechtigd dure voorwaarden te verbinden 
aan een vergunning die hij verplicht is te verlenen, en die hij niet mag weigeren als hij zijn plichten 
vervult en zijn eigendomsrecht niet misbruikt.] 

Mais si le passage menace de quelque danger, l'Etat est en droit d'exiger des sûretés; celui qui veut 
passer ne peut les refuser, le passage ne lui étant dû qu'autant qu'il est sans inconvénient.329 
[Maar als de doorgang enig gevaar dreigt mee te brengen, heeft de staat het recht waarborgen te ei-
sen. Degene die doorgang vraagt, mag ze niet weigeren, omdat hij alleen recht op doorgang heeft 
zover dat zonder bezwaar is.] 

Net als Grotius (zie paragraaf 4.15) en Wolff betrok Vattel de vrije doortocht op 
personen, handel en handelswaar, maar sprak hij niet over vaartuigen. In geval de 
doortocht last of onderhoudskosten meebracht, zou men die door een tol kunnen 
vereffenen. 

On doit de même accorder le passage pour les marchandises; & comme il est pour l'ordinaire sans in-
convénient; le refuser sans justes raisons, c'est blesser une Nation & vouloir lui ôter les moyens de 
commercer avec les autres. Si ce passage cause quelque incommodité, quelque fraix pour l'entretien 
des canaux & des grands-chemins, on s'en dédommage par les droits de péage.330 
[Men moet evenzo de doorgang toestaan voor handelswaar. Daar die gewoonlijk onbezwaarlijk is, 
betekent het zonder goede redenen weigeren ervan dat men de betreffende natie schaadt en haar 
de middelen om handel te drijven met andere naties wil ontnemen. Indien de doorgang enige last 
veroorzaakt, of enige kosten meebrengt voor het onderhoud van de kanalen (vaarwegen) en 
hoofdwegen, dan kan men zich daarvoor schadeloos stellen door tolheffing.] 

Ten slotte was Vattel er duidelijk over dat staten, ook onder het natuurrecht, verdra-
gen mochten sluiten waarmee ze hun handel aan beperkende voorwaarden verbon-
den, zolang ze daarmee geen volkomen rechten van anderen schonden. Naties zou-
den erg voorzichtig moeten zijn met het volledig onmogelijk maken van bepaalde 
handelsstromen. Eenmaal gesloten verdragen waren voor de partijen bindend. 

Puisqu'une Nation est en plein droit de se régler à l'égard du Commerce, sur ce qui lui est utile ou salu-
taire; elle peut faire sur cette manière tels Traités qu'elle jugera à propos, sans qu'aucune autre ait 
droit de s'en offenser, pourvû que ces Traités ne donnent point atteinte aux droits parfaits d'autrui. Si 
par les engagements qu'elle prend, la Nation se met sans nécessité, ou sans de puissantes raisons, hors 
d'état de se prêter au Commerce général que la Nature recommende entre les Peuples; elle pèche 
contre son devoir. Mais comme c'est à elle seule d'en juger, les autres doivent le souffrir, en respectant 

                                                                    
328 Idem, boek II, hfdst. X, par. 132. 
329 Idem, par. 133. 
330 Idem, par. 134. De Engelse vertaling van Fenwick van de woorden 'passage pour les marchandises' 
('passage … for commercial purposes') is te onduidelijk. Uit die formulering zou men kunnen begrijpen 
dat de verkeersmiddelen (schepen) inbegrepen waren. Vattel en zijn voorgangers Grotius en Wolff 
doelden alleen op de handel en de handelswaar, onder bepaalde voorwaarden. Ze spraken zich niet uit 
over vrije doorvaart voor buitenlandse schepen. 
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sa Liberté naturelle, & même supposer qu'elle agit par de bonnes raisons. Tout Traité de Commerce 
qui ne donne point atteinte au droit parfait d'autrui, est donc permis entre les Nations, & aucune ne 
peut s'opposer à son exécution: Mais celui-là seul est légitime et louable en foi, qui respecte l'intérêt 
général, qu'il est possible & raisonnable d'y avoir égard dans le cas particulier.331 
[Omdat een natie het volle recht heeft zich bij de regeling van haar handelsbetrekkingen te laten 
leiden door wat voor haar nuttig of heilzaam is, kan ze daarbij zulke verdragen sluiten als ze gepast 
vindt, zonder dat een derde partij zich daardoor met recht benadeeld mag achten, zolang deze ver-
dragen geen inbreuk maken op de volkomen rechten van derden. Wanneer een natie door de ver-
bintenissen die ze aangaat zich zonder noodzaak of gewichtige redenen in de onmogelijkheid 
brengt deel te nemen aan de algemene handel zoals de natuur die tussen de naties voorzien heeft, 
dan schiet zij tekort in haar plicht. Maar daar ze daarover alleen zelf mag oordelen, moeten andere 
naties zich daarin uit eerbied voor haar natuurlijke vrijheid schikken en zelfs aannemen dat zij met 
goede redenen handelt. Elk handelsverdrag tussen naties dat geen volkomen recht van anderen 
schendt, is dus toelaatbaar en geen natie mag zich verzetten tegen zijn uitvoering. Een verdrag is 
echter pas wezenlijk gerechtvaardigd en lofwaardig als het, zoveel als in het bijzondere geval moge-
lijk en redelijk doenlijk is, het algemeen belang eerbiedigt.] 

Comme les promesses & les engagements exprès doivent être inviolables, toute Nation sage & vertueuse 
aura soin d'examiner, de peser mûrement un Traité de Commerce, avant que de le conclure, & de pren-
dre garde qu'il ne l'engage à rien de contraire à ses devoirs envers elle-même & envers les autres.332 
[Omdat uitdrukkelijke beloften en verbintenissen niet geschonden mogen worden, dient elke wijze 
en voorzichtige natie een handelsverdrag zorgvuldig te onderzoeken en rijpelijk te overwegen 
voordat ze het sluit. Ze moet daarbij oppassen dat het haar niet verbindt tot iets dat in strijd is met 
haar plichten tegenover zichzelf en tegenover derden.] 

De nuances die de 17e- en 18e-eeuwse volkenrechtsgeleerden aanbrachten in de 
discussie over de vrijheid van doorvaart op rivieren gingen in de hiervoor aange-
haalde uitspraken en geschriften van politici en publicisten vrijwel verloren. 

6.14 Besluit 

***  Veiligheid en economie  *** 

De eerste plicht van een natie, vooral van haar bestuurders, was volgens verschil-
lende rechtsgeleerden en filosofen van de Nieuwe Tijd de zorg voor haar behoud 
en vervolmaking.333 Het voortbestaan van de Republiek van de Verenigde Provin-
cies was in de 17e eeuw geen vanzelfsprekendheid. Holland en Zeeland hadden te 
maken met een forse bodemdaling en verzomping, en met landverlies door afslag 
en overstromingen. Alleen door een voortdurende strijd tegen het water, de inno-
vatieve verbetering van dijken en sluiscomplexen, konden ze zich fysiek handha-
ven. De Republiek was met haar vele open zeegaten, kleine grondgebied, afwijken-
de staatsvorm en staatsreligie – en omgeven door het Duitse, Spaanse, Franse en 
Britse Rijk – uiterst kwetsbaar. Alleen door strategische allianties en het onder-
houden van een machtige vloot, een sterk leger en een uitgebreide ring van vestin-
gen aan en vóór haar grenzen kon ze haar buren van zich af houden, afschrikken of 
                                                                    
331 Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, boek II, hfdst. II, par. 27. 
332 Idem, par. 28. 
333 Bijv. Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, boek I, hfdst. II, par. 13-16. Daarnaast 
natuurlijk Machiavelli en Spinoza. 
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weerstaan. Voor die kostbare verdediging moest ze voldoende inkomsten zeker 
stellen, voornamelijk uit een goed lopende handel. De bescherming van haar gren-
zen, handelswegen, handelsnetwerk en concurrentiepositie was daarmee een le-
vensvereiste voor de Staat. Deze omstandigheden bepaalden voor een belangrijk 
deel haar verhouding tot de Zuidelijke Nederlanden. De bevolking van het Zuiden 
had, nadat ze zich vrijwillig of gedwongen had gevoegd naar het Spaans, later Oos-
tenrijks bestuur, nog maar een beperkte invloed op die verhouding. 

De Republiek streefde steeds naar intensieve en stabiele handelsbetrekkingen met 
het Zuiden, zoals ze die ook had met het Rijn- en Maasland. Onderdeel daarvan was 
dat ze voor die gebieden als zeehaven wilde dienen en dat doorgevoerde goederen 
verbodemd en met in- en/of uitvoerrechten belast moesten worden. De verwach-
ting in het Noorden was dat de Schelde na de vrede van Munster weer een veelge-
bruikte handelsweg zou worden, ook voor kooplieden uit het Zuiden. Het totaal 
van de verschillende heffingen mocht er niet te hoog worden, om uitwijking van 
het verkeer naar Oostende en Duinkerken te voorkomen. De Scheldehandel naar 
Vlaanderen en Brabant kreeg daarom een gunsttarief, lager dan dat op de Rijn. 
Vooral door verboden en tariefmaatregelen van de regering in Brussel, en door 
bevoordeling van de handelsweg over Oostende, kwam de overzeese handel van 
Vlaanderen en Brabant via de Schelde niet meer tot ontwikkeling. De sterke greep 
op de buitenlandse handel van het Zuiden was bij de onderhandelingen in Munster 
geen vooropgezet en vast plan van de Staten-Generaal geweest (zie paragraaf 4.23 
en 4.24). Door de onverwachte vredeskans, de vasthoudendheid van de Zeeuwse 
Staten en het opportunisme van de Spaanse onderhandelaars werden verhoudin-
gen vastgelegd die bedoeld waren voor een bestand. De gewenning na de vrede, en 
de bemoeilijking van de Scheldehandel door de regering in Brussel, schiepen een 
situatie die nauwelijks nog verandering toeliet. De opbrengsten aan de Schelde 
vielen tegen en mochten niet nog lager worden. Het verder vrij laten van het ver-
keer op het Zuiden werd steeds meer gezien als een risico dat zoveel mogelijk 
vermeden moest worden. 

Frankrijk en Engeland beheersten de hen omringende gebieden en zeeën zo veel 
als mogelijk. Ze gedoogden de Staatse macht op de Schelde en invloed aan de 
Vlaamse kust zolang dat nodig of onvermijdbaar was. Elk maakten ze van iedere 
gelegenheid gebruik om er voet aan de grond te krijgen. Frankrijk viel in de hier 
beschouwde periode, van 1632 tot 1800, de Zuidelijke Nederlanden negen maal 
binnen, voerde er enkele langdurige en verwoestende veroveringsoorlogen en 
behield uiteindelijk grote delen van het grensgebied.334 De kuststrook en Antwer-
pen had het meermaals in bezit, maar moest het steeds weer teruggeven, op Duin-
kerken na. Engeland trok verschillende malen met een leger naar de overkant, om 
Frankrijk terug te dringen of zijn voordeel te doen met de Franse opmars. Het pro-
beerde steeds (delen van) de Vlaamse en Zeeuws-Hollandse kuststrook van Duin-
kerken tot Voorne in handen te krijgen, in eigendom of als pand. Daarmee zou 

                                                                    
334 Frankrijk voerde oorlog in of bezette de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden van 1635-1659, 1667-
1668, 1673-1678, 1683-1684, 1689-1697, 1701-1713, 1744-1748, 1792-1793 en 1794-1815. 
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Engeland het Kanaal kunnen beheersen en voordeliger handel drijven met het 
vasteland. In de genoemde periode had het tijdelijk enkele plaatsen aan de Vlaam-
se kust in bezit, maar onder druk van vooral Frankrijk en de Republiek gaf het die 
posities weer op. Brandenburg-Pruisen probeerde vanaf 1669 in het bezit te ko-
men van het Spaans-Gelderse Overkwartier. Koning Frederik I slaagde er tijdens 
de Spaanse successieoorlog in het grootste deel van dat gebied te verwerven; de 
rest werd verdeeld onder Oostenrijk, de Staten en Gulik. Pruisen kreeg daarmee, 
ten koste van de Republiek, een sterke positie aan de Maas. 

De Verenigde Provincies zelf werden tussen 1632 en 1800 herhaalde malen en van 
verschillende kanten in hun voortbestaan bedreigd. Eerst kwam de dreiging van 
Spanje, daarna vooral van Frankrijk en Engeland. Frankrijk viel viermaal (1672-
1678, 1702, 1747-1748 en 1792-1814) de Republiek binnen en veroverde grote 
delen van, tot zelfs haar hele grondgebied. Met de buurlanden aan haar oostgrens, 
het graafschap Oost-Friesland, het prinsbisdom Munster en het keurvorstendom 
Keulen, had de Republiek een gespannen verhouding. Grensgeschillen en de oorlog 
van 1672 leidden tot het verlies van verschillende vestingen van haar oostelijke 
Barrière. Het grootste gevaar kwam steeds uit het zuiden. 

***  Staatse politiek tegenover het Zuiden  *** 

De dreiging, later ook de zwakte van de Spaanse Nederlanden deden de Republiek 
uitzien naar een veilig staatkundig alternatief. Daarbij onderscheidde ze een zestal 
mogelijkheden en streefde die naar gelang de omstandigheden na: 

(1)  Hereniging van de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden, 
(2)  Verdeling van de Zuidelijke Nederlanden tussen Frankrijk en de Republiek, 
(3)  Kantonnering van het Zuiden tot een katholieke 'bondsrepubliek', 
(4)  Onafhankelijkheid van de Zuidelijke Nederlanden onder een eigen vorst, 
(5)  Beperkte uitbreiding van de Generaliteitslanden met een extra voorland, en 
(6)  Vorming van een Barrière door het leggen van eigen garnizoenen in een keten 
van vestingsteden en forten aan de Vlaamse kust, de Franse grens en de grens met 
het Duitse Rijk. 

(Ad 1, hereniging) In 1632 deden de Staten-Generaal van het Noorden de laatste 
serieuze poging om de Zuidelijke gewesten tot een hereniging te bewegen. Toen 
dat was mislukt, probeerden de Verenigde Provincies hun toenmalige zuidgrens op 
een duurzame manier te versterken en veilig te stellen. Hoewel er altijd een bij-
zondere verhouding bleef, was het welzijn van het Zuiden geen zorg meer van de 
Republiek. Hereniging was daarna lange tijd geen thema meer. Pas in 1789/1790, 
toen in het Zuiden de onafhankelijke Verenigde Nederlandse Staten waren uitge-
roepen, kwam de optie weer ter sprake. De Republiek van het Noorden hield her-
eniging af, ook toen Pruisen die voorstelde. Alleen gedeeltelijke integratie van in-
stellingen zou mogelijk zijn. Het kwam er niet van. In 1795 ten slotte, toen het Zui-
den en een deel van het Noorden al waren veroverd door het Franse revolutionaire 
leger, werd weer aan hereniging gedacht. De Republiek moest onderhandelen over 
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haar voortbestaan. Daarbij stelden enkele Bataafse politici voor, Noord en Zuid te 
verenigen tot een economisch sterke Franse vazalstaat. Het voorstel haalde de 
instructie van de Bataafse onderhandelaars niet. 

(Ad 2, verdeling) Vanaf 1635 probeerde Frankrijk de Republiek te interesseren 
voor een onderlinge verdeling van de Spaanse Nederlanden. In dat jaar sloten ze 
een verdrag over die opdeling, maar hun veldtocht liep vast door Spaans verzet en 
eigen onmacht. Daarna werden de Staten terughoudender. Verdeling van het Zui-
den kon de handel schaden en bood geen zekere en stabiele oplossing. Ze vreesden 
dat Frankrijk steeds méér zou willen en uiteindelijk voor hun poorten zou staan. 
Bij voorkeur zou Spanje moeten blijven instaan voor de (kosten van de) verdedi-
ging van dat gebied. In 1663 wezen de Staten van Holland een verdelingsplan van 
De Witt af; een Frans plan uit 1667 ontmoette dezelfde bezwaren. De Franse minis-
ters die tussen 1635 en 1667 verdelingsplannen voor de Spaanse Nederlanden 
maakten, zetten vooral in op de zuidelijkste provincies Luxemburg, Namen, Hene-
gouwen, Artesië en Vlaanderen, met de havens van Oostende, Brugge en Gent. De 
Franse koning liet historische rechten gelden op Vlaanderen (zie hoofdstuk 2 en 
3).335 De Republiek gunde hij de noordrand daarvan, alsmede (delen van) Brabant 
en de verspreide Spaanse gebieden aan de Midden-Maas. De Staten-Generaal wil-
den na 1635 bij een eventuele verdeling zelf de macht krijgen over de Vlaamse 
kust, om daar de handel te sturen en te voorkomen dat Frankrijk of Engeland zich 
er nestelden. Bij hun onderhandelingen in 1795 met het Franse revolutionaire 
bewind kozen de Bataafse Staten voor de vlucht naar voren. Ze stelden voor de 
Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik met Frankrijk te verdelen. De 
Bataafse Republiek moest worden uitgebreid tot een grote, economisch krachtige 
buurstaat, geschikt om de Franse belangen wereldwijd te verdedigen. In plaats 
daarvan werd het hele Zuiden door de Fransen ingelijfd en de Republiek kleiner en 
onmachtiger gemaakt, voor ze hetzelfde lot onderging. 

(Ad 3, kantonnering) Als Spanje toch (door Frankrijk) genoodzaakt zou worden de 
macht in de Zuidelijke Nederlanden op te geven, dan gaven de Staten de voorkeur 
aan een zelfstandige 'bondsrepubliek' van Zuidelijke kantons. De optie van het 
kantonnement was al voorzien bij de Frans-Staatse onderhandelingen van 1632 en 
1635, en werd weer opgepakt in 1658, 1663 en 1667. Frankrijk en de Verenigde 
Provincies zouden zich daarbij tevreden willen stellen met een veiligheidszone. 
Beide wensten de macht over de Vlaamse kusthavens. Voor de Staten moest de 
Zuidelijke republiek economisch en militair nauw met hen verbonden worden. Ze 
wilden verder zekerheid dat er geen kanalen naar het achterland zouden worden 
aangelegd die hun handelswegen concurrentie zouden aandoen. In het verdeelde 
en behoudende Zuiden was voor een dergelijk kantonnement onvoldoende steun 
te vinden. Het idee ging nooit helemaal verloren. Mirabeau stelde tijdens de crisis 
van 1784 kantonnering nog voor als de beste oplossing voor Noord en Zuid. Toen 

                                                                    
335 Vlaanderen was bij de Vrede van Kamerijk (5 aug. 1529) leenrechtelijk losgemaakt van Frankrijk en 
maakte sinds de Transactie (het Vergelijk) van Augsburg (26 juni 1548) formeel deel uit van het Duitse 
Rijk als deel van de nagenoeg onafhankelijke Bourgondische kreits. 
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de Oostenrijkse Nederlanden ten slotte in de revolutietijd van 1789-1790 uit eigen 
beweging een vrije republiek uitriepen, en steun vroegen van het Noorden, was de 
toestand totaal veranderd. De bestuurders van de Republiek aarzelden en hielden 
zich vooral bezig met de gevaren en bezwaren. De onduidelijke doelen van de Zui-
delijke opstand, en de verslechterde verstandhouding in de periode van het Oos-
tenrijks bestuur, gaven daar ook aanleiding toe. De Europese diplomatie maakte de 
onafhankelijke Republiek van het Zuiden na korte tijd ongedaan. 

(Ad 4, eigen vorst) In 1698-1699 kwam landvoogd Maximiliaan van Beieren in 
beeld als eigen, maar bescheiden en van de Republiek afhankelijke vorst voor het 
Zuiden. De andere mogendheden gunden hem en de Republiek die mogelijkheid 
niet. Maximiliaan kreeg tussen 1712 en 1714 toch nog een deel van het Zuiden in 
bezit, als vazal van Frankrijk. De verdragen van Utrecht maakten daaraan een ein-
de. In 1784 zagen de Staten voordelen in een plan van keizer Jozef II om, in ruil 
voor Beieren, de Zuidelijke Nederlanden af te staan aan de keurvorst van Palts-
Beieren. Er kwam niets van omdat de buurlanden geen machtsuitbreiding van de 
keizer wensten. De voormannen van de omwenteling in het Zuiden dachten in 
1789 aan een eigen stadhouder, geen soevereine vorst, voor hun republiek. Raad-
pensionaris Van de Spiegel pleitte er hetzelfde jaar voor dat een ander vorstenhuis 
de soevereiniteit in het Zuiden zou overnemen. Dat moest bevriend met de Repu-
bliek en niet te machtig zijn, maar voldoende geld hebben om zich te verdedigen. 
Eventueel zou het ook een lid van het Huis van Oostenrijk, maar niet de keizer, 
mogen zijn. In 1790, toen de opstand al was verlopen, wezen de radeloze Belgische 
Staten-Generaal de derde zoon van de keizer als hun erfelijk groothertog aan. Ook 
die actie maakte geen enkele kans. 

(Ad 5, beperkte gebiedsuitbreiding) In het veiligheidsbeleid van de Republiek 
speelde een beperkte strategische uitbreiding van de Generaliteitslanden een be-
langrijke rol. De Republiek kon vóór of bij de vrede van Munster nog wel een aantal 
vestingen en gebieden aan haar zuidgrens veroveren of verwerven, maar niet vol-
doende om haar veiligheid op langere termijn te verzekeren. Ook de aanvullende 
grensverdragen met Spanje van 1661/1662 en 1664 brachten daarin weinig verbe-
tering. De veiligheidszone was daarom een onderdeel van alle plannen voor kan-
tonnering van het Zuiden. Toen die mislukten, stelden de Staten in 1667 aan Spanje 
voor de belangrijkste plaatsen van die beoogde zone, vooral die aan de kust, aan 
hen te verpanden in ruil voor financiële steun tegen Frankrijk. De overeenkomst 
ging niet door toen de Franse dreiging tijdelijk afnam. Er klonken luide bezwaren, 
ook van Engeland dat zelf die plaatsen in pand wilde. Als noodverzekering sloten 
Spanje en de Republiek in 1668 een verdrag waarbij een groot deel van het Over-
kwartier en twee forten bij het Zwin voor een miljoenenbedrag zouden worden 
verpand. Spanje zou die som en de rente waarschijnlijk nooit terug kunnen betalen. 
De Republiek had dan nagenoeg het hele Maasgebied tot aan Luik in bezit gekregen. 
Frankrijk wilde dat voorkomen en schikte kort daarop zijn zaak met Spanje; de 
lening en verpanding gingen weer niet door. Ook na de Spaanse Opvolgingsoorlog 
kwam er van de lang gewenste veiligheidszone aan de eigen grens weinig terecht. 
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De Republiek had gerekend op het Overkwartier, als verlate uitvoering van het 
verdrag van Munster, maar ontving slechts een klein deel ervan. Bij Zeeuws-
Vlaanderen kreeg ze een voorland, geschikt om onder water te zetten, maar dat 
moest ze na drie jaar weer grotendeels teruggeven. In het vervolg van een prestige-
strijd over opgeklopte bilaterale kwesties raakte de Republiek in 1785 ook haar 
laatste voorland bij Staats-Vlaanderen kwijt. Haar forten aan de Schelde tussen 
Antwerpen en Saaftinge moest ze opgeven. Tien jaar later verloor de Bataafse Re-
publiek heel Staats-Vlaanderen, Maastricht en de andere gebieden aan de Midden-
Maas aan Frankrijk. De Republiek eindigde ongeveer waar ze begonnen was. 

(Ad 6, Barrière) In 1698, na de Negenjarige Oorlog tegen Frankrijk, kon stadhou-
der Willem III een overeenkomst sluiten met Maximiliaan van Beieren, landvoogd 
van de Spaanse Nederlanden, over de tijdelijke legering van Staatse garnizoenen in 
vestingen aan de Franse grens. Pogingen om die overeenkomst uit te breiden tot 
een verdrag over een veel meer omvattend economisch en militair protectoraat 
mislukten. In 1715 na de Spaanse Opvolgingsoorlog kon de Republiek door het 
Barrièreverdrag met het Huis van Oostenrijk een permanente voormuur onder 
Staats bevel inrichten. De Barrière was veel beperkter dan oorspronkelijk voorzien 
en bevatte geen plaatsen aan de kust; maar ook Engeland had van steunpunten in 
de Vlaamse havens afgezien. De Barrière werd een politieke en militaire misluk-
king. De regering van de Oostenrijkse Nederlanden, die de Barrière met tegenzin 
had aanvaard, was na een aantal jaren niet meer bereid haar deel van de kosten te 
dragen. De Republiek was toen al niet meer in staat de rol van grote mogendheid te 
vervullen. Dat de Staatse garnizoenen zich gedroegen als onderdrukkende bezet-
ters en dat ze ernstige problemen hadden met de plaatselijke bevolking, zoals veel 
geschiedschrijvers vermeldden, is waarschijnlijk sterk overdreven. Naarmate de 
Republiek aan macht inboette en de herinnering aan de benarde uitgangspositie 
van het Huis van Oostenrijk vervaagde, kwamen de Staatse rechten in de Zuidelijke 
Nederlanden meer onder druk te staan. De Republiek verloor uiteindelijk de poli-
tieke strijd over de Barrière omdat geen van de betrokken landen, zij zelf ook niet, 
er nog in geloofden. De vraag naar het juridische gelijk werd daardoor een acade-
mische kwestie. 

***  De kwestie van het recht op een Barrière  *** 

Het geschil tussen Jozef II en de Staten-Generaal van de Verenigde Provincies over 
het lot van de Barrière stond als rechtsvraagstuk over de houdbaarheid van ver-
dragen niet alleen. Er waren in die tijd geen algemeen erkende regels voor de pre-
cieze toepassing van het beginsel pacta sunt servanda en de clausula rebus sic stan-
tibus. We zagen dat de meeste rechtsgeleerden van de 17e en 18e eeuw het belang 
van verdragstrouw benadrukten. Natuurrecht en canoniek recht, en de overtuiging 
dat de mensheid een algemeen belang had bij stabiele en vreedzame internationale 
betrekkingen, vormden daarvan de voornaamste grondslagen. Tegelijk konden de 
juristen niet wegzien van de werkelijkheid, die de vergankelijkheid toonde van op 
tijdelijke macht gebouwde overeenkomsten. Ze probeerden daarom, elk op zijn 
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eigen manier, voorwaarden en uitzonderingen te formuleren die het principe en de 
praktijk moesten verzoenen. Politicologen en filosofen hadden minder bedenkin-
gen. Ze schreven handleidingen voor staten en hun heersers om zo goed mogelijk 
te overleven, zonodig met voorbijgaan aan vroegere verdragen. In het ideale geval 
konden staten en heersers, wanneer een geschil ontstond, door onderhandeling 
overeenstemming bereiken over handhaving, wijziging of beëindiging van een 
verdrag. Om het gewicht van hun argumenten te vergroten zochten staten steun bij 
andere naties. Soms kon een derde staat bemiddelen. Van Bynkershoek wees op de 
mogelijkheid van een onzijdige scheidsrechter als de tegenstellingen niet over-
brugbaar leken. Arbitrage was echter met de opkomst van de soevereine staat in 
onbruik geraakt, en internationale gerechtshoven die oordeelden op basis van 
internationaal recht waren nog verre toekomst. Lukte het niet tot overeenstem-
ming te komen, dan was oorlog of dreiging met oorlog soms een oplossing, die de 
situatie radicaal opnieuw kon instellen ('resetten'). Naast rede was het – zoals de 
filosofen leerden – meestal macht die recht schiep. 

De keizer kon zich bij zijn verwerping van de Barrièreverplichting beroepen op de 
stellingen van Gentili en Vattel, en vond bevestiging in de politieke analyses van 
Machiavelli en Spinoza. De Staten-Generaal konden voor hun standpunt steunen op 
de werken van Grotius, Pufendorf en Wolff, maar ook op de waarschuwingen die 
Vattel bij de clausula had geformuleerd. Ik heb geen aanwijzingen dat in de discus-
sie het gezag van die auteurs is gebruikt. Jozef II wees op de gewijzigde omstandig-
heid na de alliantiewissel van Oostenrijk. In de politieke situatie van die jaren 
maakten de meeste van de omringende landen er geen moeilijkheden over. Toch 
was er op zijn redenering het een en ander aan te merken. De Republiek, de be-
langrijkste partij in het Barrièreverdrag, was van mening dat de situatie van 1715 
(de potentiële militaire dreiging van Frankrijk) niet wezenlijk veranderd was. Het 
Huis Oostenrijk mocht daarover niet in de plaats van de Staten oordelen. Voor 
keizer Karel VI was in 1715 de Franse dreiging ook niet de reden geweest om met 
het verdrag in te stemmen. De Zeemogendheden hadden de schutsmuur als recht 
opgeëist in ruil voor de overdracht van de Spaanse Nederlanden en de erkenning 
van Karels soevereiniteit in die gewesten. De Staatse Barrière was misschien lastig, 
maar ook in 1784 niet strijdig met een wezenlijk Oostenrijks belang, als men de eer 
en de kosten niet meerekende. Er was daarom geen sprake van noodzaak om het 
verdrag op te zeggen. Het latere bondgenootschap van Oostenrijk met Frankrijk 
veranderde niets aan zijn eerdere verplichtingen tegenover de Republiek en Groot-
Brittannië. Het was in elk geval geen gelijkwaardige en duurzame vervanging voor 
de Barrière. Van Oostenrijk mochten, als teken van respect voor de eenmaal aan-
gegane rechtsbanden, serieuze onderhandelingen met de Republiek worden ver-
wacht, en eventueel een discussie over compensaties.336 In het 20e-eeuwse verdra-
genrecht zou het beroep van Oostenrijk op veranderde omstandigheden niet een-

                                                                    
336 Zie bijv. Vattel, Le droit des gens, boek II, hfdst. XIII ('De la dissolution & du renouvellement des 
traités'), par. 204, 205. 
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voudig te rechtvaardigen, maar ook niet kansloos zijn.337 Politiek gezien was de 
ingreep van Jozef II begrijpelijk en verdedigbaar. Hij hoefde geen grote militaire 
tegenactie of belangrijke reputatieschade te verwachten. Daarmee bewees hij dat 
Spinoza een realistisch beeld van de politieke werkelijkheid van die tijd had ge-
schetst. Een ongelijk verdrag dat geen stevig draagvlak bij de betrokken partijen 
had en niet actief werd onderhouden, was niet bestand tegen de erosie van de 
ontwikkelingen.338 

***  De kwestie van het recht op Maastricht  *** 

Er waren in 1678 geen doorslaggevende argumenten voor of tegen het afstaan van 
Maastricht en Staats Overmaas aan de Spaanse koning Karel II. De zaak bleef daar-
om lang onbeslist. Dat de Republiek de overdracht onvoorwaardelijk zou hebben 
toegezegd, is een mythe, ontstaan door de foute uitleg van een zinsnede van het 
verdrag. Onder andere het aflopen van het verdrag van 1673 in 1693, de Spaanse 
Opvolgingsoorlog die alle eerdere verdragen had doen vervallen, de overlevering 
van welbepaalde delen van de Zuidelijke Nederlanden aan het Huis Oostenrijk en 
het stilzwijgen van dat Huis tot 1784 zijn samen meer dan voldoende reden om te 
kunnen spreken van het vervallen of verjaren van de claim, als men die al in de 
oorsprong zou erkennen. Het verweer dat tegen verjaring werd ingebracht, de 
verklaringen voor het stilzwijgen van de keizers en de beschuldiging van gebrek 
aan goede trouw bij de Republiek, waren en zijn niet overtuigend. De Republiek 
was wel onvoorzichtig door – uit overgroot zelfvertrouwen in een tijd dat ze on-
aantastbaar leek – de zaak juridisch niet duidelijk en sluitend af te handelen. Ze 
had daar wel alle gelegenheid voor. Opvallend was de selectiviteit van de aan-
spraak van Jozef II. De keizer wilde de grenswijziging van 1718 bij Staats-
Vlaanderen juist ongedaan maken omdat die door misbruik van de situatie afge-
dwongen zou zijn. Zijn beroep op de onveranderlijke werking van het verdrag van 
1673 was weinig overtuigend omdat hij wezenlijke bepalingen van het verdrag van 
Munster en het Barrièretraktaat – belangrijke en bevestigde internationale verdra-
gen – niet meer erkende. Ook richtten zijn historische claims zich enkel tegen de 
verzwakte Republiek en niet tegen Frankrijk en Pruisen, die grote stukken van de 
Spaanse Nederlanden hadden ingelijfd. Het laten herleven van de kwestie was 
daarom politieke berekening en geen serieuze verlate poging tot rechtsherstel. Bij 
latere onderhandelingen over de grens tussen Nederland en België – van 1830 tot 
1839 bij de afscheiding en rond 1920 bij de poging tot herziening van het Schei-
dingsverdrag – haalde België het verdrag van 1673 niet meer aan als argument om 

                                                                    
337 Weens Verdragenverdrag van 1969, art. 62, par. 1 en 2. Bossuyt, Grondlijnen van internationaal recht, 
p. 101-102. Het Panamakanaalverdrag van 1903, dat de Verenigde Staten de macht over de kanaalzone 
gaf, werd bijv. vervangen door het Torrijos-Carter-verdrag van 1977 dat de Panamese soevereiniteit 
daar herstelde. 
338 In verschillende landen rees in die tijd met meer of minder succes verzet tegen internationale beper-
kingen die als strijdig met het natuurrecht en vernederend werden ervaren (Spanje in de kwestie Gi-
braltar, Frankrijk inzake Duinkerken en Rusland met betrekking tot de vrijheid van de zeevaart). Zie 
Magnette, Joseph II, p. 47. 
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Maastricht te claimen. Wel wezen de Belgen op de oude Luikse rechten in Maas-
tricht, die op België zouden zijn overgegaan.339 Die rechten betroffen voornamelijk 
de jurisdictie over 'Luikse' inwoners en hadden nauwelijks territoriale, politieke of 
militaire betekenis gehad. Het Belgische streven om Maastricht in te lijven, had ook 
toen geen succes. 

***  De kwestie van het recht op 'sluiting' van de Schelde  *** 

De 'sluiting' van de Schelde en de kleinere aanliggende zeegaten betekende dat 
vrachten op weg naar of komend van de Zuidelijke Nederlanden aan de Zeeuwse of 
Hollandse kust moesten worden overgeladen, en dat ze werden belast met in- en 
uitvoerrechten. Die verplichting gold voor alle schepen, zowel die van het Zuiden, 
van de Republiek, als van derde landen. Na de vrede van Munster hoefde de bin-
nenvaart aan de grens met het Zuiden (bij Lillo/Liefkenshoek, Sas van Gent en 
Sluis) niet meer te verbodemen, afgezien van een korte periode tijdens de Tweede 
Engelse Zeeoorlog. De Staten-Generaal zagen en presenteerden het lastbreken al 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog als een regeling waarover de soevereine provincies 
gezamenlijk in de Staten-Generaal voor iedereen bindende besluiten konden ne-
men.340 Doel van het verbodemen waren het bevestigen van de Staatse soevereini-
teit over de Beneden-Schelde, de veiligheid van dijken, polders en steden in de 
Delta en de juiste en volledige heffing van licenten, convooien en tollen voor de 
Admiraliteit en andere overheden. Het besef dat dit een blijvende noodzaak was, 
drong pas enige tijd na de vrede van Munster bij alle geledingen van de Republiek 
door. Het blootstellen van belangrijke dijken aan het gevaar van terreuraanslagen 
– die niet denkbeeldig waren – en het opgeven van aanzienlijke belastinginkom-
sten zouden de Staat kwetsbaar maken. Bij toenemende dreiging van buitenaf zou-
den ze de inleiding kunnen vormen op zijn snelle en totale ondergang. De juridi-
sche grondslag van het verbodemen was het soeverein besluit van de Staten-
Generaal en niet, zoals veel auteurs later schreven, artikel 14 van het verdrag van 
Munster. Dat had geen derdenwerking en bevestigde slechts voor de onderdanen 
van de Spaanse koning de eerdere besluiten van de Staten-Generaal. Ook het oude 
Zeeuwse 'stapelrecht' (het gewoonterecht van verbodemen) – dat Bindoff aanzag 
voor het wijnstapelrecht, en waarvan hij dacht dat het voor de Staten de voor-
naamste basis van de naoorlogse verbodemingsplicht vormde – was in feite slechts 
een ondersteunende omstandigheid. Dit betekende dat ook als het verdrag van 
Munster zou vervallen, of een land het niet meer zou erkennen of willen bevesti-
gen, de 'sluiting' onverminderd van kracht zou blijven zolang de Staten-Generaal 
dat wensten en die regel konden afdwingen. 

Noch de Staten-Generaal en hun advocaten, noch hun tegenstanders en critici, 
maakten gedurende de 17e en 18e eeuw veel werk van de juridische onderbouwing 
                                                                    
339 Recueil de pièces diplomatiques, relatives aux affaires de la Hollande et de la Belgique en 1830, 1831 et 
1832, dl. 1, Belgische nota van 27 nov. 1830 en antwoord van de Mogendheden van 1 dec. 1830, p. 17-
28. 
340 De landsverdediging en sommige belastingen waren gemeenschappelijk. 
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of weerlegging van de verbodemingsplicht. Uit 1654 kennen we de 'Provisionele 
Deductie' die de Staten-Generaal ter verdediging van hun rechten voor gebruik in 
Engeland opstelden. Het was een vrij simpel betoog, zonder beroep op bijzondere 
bronnen van recht, anders dan het eigen staatsgezag en de gewoonte die door het 
Zeeuwse 'stapelrecht' was gevestigd en door artikel 14 van het verdrag van Mun-
ster bevestigd. De regeling werd gedurende de rest van de 17e eeuw niet meer 
serieus ter discussie gesteld. Door de Spaanse Opvolgingsoorlog verviel de Spaanse 
bevestiging van de 'sluiting' van de Schelde. Bij de vredesverdragen van Utrecht 
(1713-1715) bekrachtigden echter Frankrijk (mede namens de nieuwe Spaanse 
koning), Oostenrijk en Engeland de bepalingen van Munster over handel en 
scheepvaart. Gedurende het grootste deel van de 18e eeuw werd de volle soeverei-
niteit van de Republiek over de Beneden-Schelde niet betwist. De oorlogsverkla-
ring van Groot-Brittannië aan de Republiek in 1780 beëindigde alleen de Britse 
garantie, zonder direct gevolg. Keizer Jozef II probeerde in die jaren tachtig zijn 
Rijk te versterken en het bestuur te centraliseren en te rationaliseren. Hij deed 
moeite de Scheldemond in bezit te krijgen, of althans het recht op vrij gebruik er-
van. Na de terzijdestelling van het Barrièreverdrag had hij onvoldoende internati-
onale steun voor een verdere inbreuk op de Europese evenwichten. Hij ontkende 
daarom de rechtmatigheid van de 'sluiting' niet rechtstreeks. Wel probeerde hij 
onder dreiging met oorlog een uitruil met vermeende andere vorderingen af te 
dwingen. Franse bemiddeling voorkwam dat die opzet slaagde. De Republiek deed 
enkele toegevingen, maar de keizer moest de 'sluiting' opnieuw bevestigen. 

Verschillende publicisten bepleitten aan het eind van de 18e eeuw in kranten en 
pamfletten de vrije doorvaart op benedenrivieren. De auteurs – zoals Linguet – 
verwezen nogal slordig naar het volkenrecht, vaak het Romeinse water- en rivie-
renrecht. Met name maakten ze geen verschil tussen het water als vrije onuitputte-
lijke grondstof en een waterlichaam, dat een vaarweg kon vormen en door een 
land of vorst worden bezeten. Ook zetten ze het interne rivierenrecht van het Ro-
meinse Rijk al te eenvoudig over naar het volkenrecht tussen onafhankelijke soe-
vereine staten. De vrije rivierscheepvaart werd verder verdedigd met een beroep 
op het natuurrecht. We herinneren aan de Antwerpse argumenten bij het begin 
van het Twaalfjarig Bestand (zie paragraaf 4.17 en bijlage 3). Rivieren zouden door 
het goddelijk natuurrecht voorbestemd zijn om alle oeverstaten, ook de boven-
stroomse, tot gezamenlijke vaarweg naar de vrije zee te dienen. Uitzonderingen op 
die ideale situatie zouden alleen te rechtvaardigen zijn als er grote tegenbelangen 
in het geding waren. De argumenten waren meest abstract en gingen niet in op de 
concrete situatie van handel, scheepvaart en verbodemen, en op de aard en hoogte 
van de heffingen aan beide zijden van de grens. Andere auteurs, zoals Mirabeau, 
probeerden wat tegenwicht te bieden door de kwestie in haar historische en poli-
tieke context te plaatsen, de praktische kant te verduidelijken en oplossingssporen 
aan te geven. 

Veel auteurs die vrije rivierscheepvaart verdedigden, legden het Romeins recht en 
dat van Grotius verkeerd uit en modelleerden het natuurrecht voor eigen gebruik. 
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Met uitzondering van Jefferson in de Mississippikwestie, beriepen ze zich niet op 
de gezaghebbende rechtsgeleerden van die tijd. De paragrafen die Jefferson aan-
haalde, zonder op de inhoud in te gaan, vormden geen duidelijke ondersteuning 
van zijn stellingen, soms eerder van het tegendeel. De schrijvers die het beleid van 
de Republiek ondersteunden, meenden dat de tegenpartij haar inspiratie haalde bij 
Machiavelli en Hobbes; ze hadden ook De la Court en Spinoza kunnen noemen. De 
werken van Grotius, Pufendorf, Wolff en Vattel werden niet of nauwelijks genoemd 
om de 'sluiting' van de Schelde en andere rivieren te verklaren en te rechtvaardi-
gen. Toch gaven die daarvoor een goede grondslag. De grote volkenrechtgeleerden 
van de 17e en 18e eeuw waren er duidelijk over dat landen eigendomsrechten kon-
den uitoefenen over de rivieren en riviermondingen die ze omsloten. Ze zouden 
echter de handel van andere landen niet onnodig of overmatig mogen belemmeren 
en moesten onschuldige doortocht van personen en goederen toestaan. Geen van 
de werken over volkenrecht sprak over een recht van doorvaart voor schepen. De 
onschuldige doortocht was een onvolkomen recht. De eigenaar van de weg of 
vaarweg mocht er (redelijke) voorwaarden aan verbinden en had er steeds het 
laatste woord over. In dat licht was de verbodemingsplicht op de Schelde – en op 
de Rijn en de meeste andere rivieren en kanalen – een rechtmatige regeling. Men 
kon twisten over de noodzaak ervan, maar het eindoordeel kwam alleen aan de 
eigenaar-staten toe. Het verklaart waarom direct betrokken landen wel eens pro-
testeerden, maar het systeem van verbodemen vrij ongestoord kon blijven be-
staan. 

De langzame overgang naar een vrijere scheepvaart, gebonden aan nieuwe regels, 
op verschillende rivieren in de 19e eeuw valt buiten het bestek van deze studie. Het 
was geen overwinning van het natuurrecht, die sommigen ervan gemaakt hebben, 
maar een rationele keuze van de grote mogendheden toen Europa na de val van 
Napoleon hertekend moest worden. Het plooibare natuurrecht, waarvan iedereen 
zich naar behoefte kon bedienen, werd in de praktijk voor een groot deel verdron-
gen door duidelijke positiefrechtelijke regels. Het positieve rivierenrecht van de 
19e en 20e eeuw werd vastgelegd in een aantal verdragen, te beginnen met de slot-
akte van Wenen van 1815. De betrekkelijke vrijheid van scheepvaart die toen op 
een aantal rivieren ontstond, had geen wortels in algemeen erkende rechtsbegin-
selen, noch in het gewoonterecht en ook niet in het ongeschreven volkenrechtelij-
ke vreemdelingenrecht. De stromen waarvoor die vrijheid werd afgesproken, zoals 
de Rijn, de Donau, de Maas en de Schelde, heten in het spraakgebruik niet voor 
niets 'conventionele' rivieren (verdragsrivieren, fleuves conventionnels).341 De af-
spraken uit de tijd van die nieuwe verdragen kunnen daarom niet dienen om de 
praktijk uit de voorgaande eeuwen te beoordelen. 
                                                                    
341 Kraus & Scheuner, Rechtsfragen der Rheinschiffahrt/ Questions juridiques relatives à la navigation du 
Rhin, p. 13-27. De auteurs citeerden daarbij (p. 21, voetnoot 5) ook prof. B.M. Telders: 'Man führte 
keineswegs einen Streit für ein ewiges Recht der Natur, sondern diente ausschließlich dem eigenen 
Interesse, das – geben wir es offen zu – diesmal zufälligerweise mit dem wohlverstandenen Interesse 
aller im Einklang stand!' [Men voerde geenszins een strijd voor een eeuwig recht van de natuur, maar 
diende uitsluitend het eigen belang, dat – geven we het toch open toe – dit keer toevalligerwijze met het 
welbegrepen belang van allen overeenkwam!] 
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Samenvatting en conclusies 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Algemeen 

In het volgende overzicht kom ik terug op de in de inleiding genoemde onder-
zoeksvragen. Die hadden betrekking op een drietal thema's in de bilaterale betrek-
kingen tussen Noord en Zuid van vóór 1800: (1) het streven naar historische of 
veilige grenzen, (2) de aanleg van strategische waterstaatswerken, en (3) de theo-
rie en praktijk van het rivierenrecht en mythes daarover. Bij een aantal van de 
kwesties die daarbij aan de orde waren, werd vrij algemeen het beleid van de 
overheden in de Noordelijke Nederlanden bekritiseerd of afgekeurd. Ze zouden het 
Zuiden onrecht hebben aangedaan, of onbillijk hebben behandeld. Mijn vermoeden 
was dat een grondig integraal onderzoek van de historische, rechtshistorische en 
waterbouwkundige aspecten, met gebruik van nieuwe of weinig bekende bronnen, 
tot andere of meer genuanceerde inzichten kon leiden. Ik meen dat deze uitgebrei-
de studie inderdaad tot de conclusie voert dat het beleid van de Republiek en haar 
politieke voorgangers in enkele bilaterale kwesties onterecht een (te) negatieve 
kleuring kreeg. In enkele gevallen was er sprake van acties van het Zuiden die het 
Noorden schaadden of benadeelden. Met name bevestigt het onderzoek de hypo-
theses van de inleiding. 

Enkele resultaten – onbekend of weinig besproken in de literatuur – springen eruit: 

○   De oudste 'historische' grens tussen Noord en Zuid lag op de rand van de hoge-
re gronden ten zuiden van de delta van Schelde en Zwin, bij de lijn Gent-Brugge. 
De graven van Holland-Zeeland en de Republiek hadden geldige of aannemelij-
ke redenen om hun zuidgrens in die richting uit te breiden. 

○ De aanspraak van de Spaanse koning Karel II en van de Oostenrijkse keizer Jozef 
II op Maastricht en omgeving was aanvechtbaar, respectievelijk verzonnen. 

○ De regering van de Spaanse Nederlanden probeerde met verschillende pro-
jecten de Rijn- en Maashandel van de Verenigde Provincies te blokkeren en 
naar de Zuidelijke Nederlanden af te leiden. Daarbij overwoog ze zelfs de Rijn 
om te leggen naar de Maas. 

○   Het ideaal van vrije grensoverschrijdende rivierscheepvaart heeft geleid tot 
mythevorming over de geschiedenis van het rivierenrecht. Vrije scheepvaart 
bestond er gewoonlijk alleen voor de eigen inwoners. Het Frans-Duitse verdrag 
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van Munster (1648) vormde géén aanzet tot vrije grensoverschrijdende rivier-
vaart. Dit verdrag, andere akkoorden over rivieren en bevestigingen daarvan 
uit de 17e en 18e eeuw beoogden de ergste uitwassen weg te nemen, maar 
handhaafden in grote lijnen het oude systeem. 

○   De 'sluiting' van de Schelde sloot de Schelde niet voor de handel af. Ze was geen 
vooropgezette politiek van de Staten-Generaal, had niet tot doel de Schelde-
handel te bemoeilijken en was ook niet de oorzaak van de neergang van Ant-
werpen en de opkomst van Amsterdam als handelscentrum. 

○ Het verplicht verbodemen op rivieren werd vóór 1800 door toonaangevende 
rechtsgeleerden, waaronder Hugo Grotius, verenigbaar geacht met het volken-
recht. Het was tot in de 19e eeuw algemene praktijk op de grote Europese rivie-
ren. Handelsvrijheid en onschuldige doortocht van personen waren een erkend 
natuurrecht, maar doorvaart op rivieren was een onvolkomen recht. De toe-
gang van vreemde schepen kon om dwingende redenen worden beperkt.  

Ik vat hierna voor de drie thema's en de verschillende punten van onderzoek de 
resultaten en de belangrijkste conclusies samen. 

Streven naar historische of veilige grenzen 

***  Het ontstaan van de grens tussen Noord en Zuid, in het bijzonder tussen Zeeland 
en Vlaanderen  *** 

Er is geen eenduidige 'historische' grens tussen Noord en Zuid in de Nederlanden. 
In het bijzonder hebben een grens 'aan de grote rivieren', 'bij de Moerdijk' of 'aan 
de Westerschelde' maar een beperkte historische betekenis. De Romeinse rijks-
grens lag enkele eeuwen aan de Rijn. Enige tijd lag hij aan de noordelijkste tak 
daarvan, de Vecht, en verder in het Flevomeer en het Vlie. De achterliggende 
grensscheiding lag aan de zuidkant van het Romeinse militaire grensdistrict (later 
de provincie) Neder-Germanië (Germania Inferior). Die scheidde het Germaanse 
Noorden van het meer geromaniseerde Noord-Gallië (Gallia Belgica) in het Zuiden. 
De zuidgrens van Neder-Germanië heeft ook na de Romeinse Tijd mogelijk nog 
eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld als politieke, etnische en bestuurlijke 
bakenlijn. Aan de zeekant lag ze waarschijnlijk op de rand van de hogere en droge-
re gronden (tussen het latere Brugge en Gent), die de duinen, schorren en venen 
van de uitgebreide Schelde- en Zwindelta omringden. Ook op andere plaatsen aan 
de grens van het Rijk was steeds de hele rivier met zijn ruime delta en de tegen-
overliggende oever bij een grensdistrict inbegrepen.  

De Romeinen trokken zich vanaf de 3e eeuw van de Rijn terug op een achterliggen-
de verdedigingslinie. In dezelfde tijd vonden voortschrijdende overstromingen 
plaats in de veengebieden aan de kust, uiteindelijk tot aan de hogere gronden. Ze 
werden niet veroorzaakt door plotselinge zeespiegelrijzingen (de vermeende 
Duinkerken-transgressies), maar vooral door ontginningen die de natuurlijke 
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evenwichten doorbraken. Het lagere westen van Neder-Germanië raakte ontvolkt, 
terwijl zich in het oostelijk Rivierengebied en in het latere Brabant Frankische 
stammen neerzetten. Nadat de kuststrook in de 5e en 6e eeuw door opslibbing 
weer meer bewoonbaar was geworden, vestigden zich daar 'Noordzeegermanen', 
op drift vanuit noordelijke kusten. Deze werden door de Franken naar de verdwe-
nen historische kustbewoners 'Friezen' genoemd. Ze bezetten heel westelijk Ne-
der-Germanië en de smalle waddenkust van het latere Vlaanderen. Naast het Fran-
kische Rijk ontstond daardoor in het brede natte kustgebied, waar dat verdedig-
baar was, een 'Fries' Rijk (Frisia). Volgens eigentijdse bronnen reikte Frisia van de 
Wezer bij het latere Bremerhaven in het noorden tot bij de Sincfal, in de buurt van 
het huidige Zwin. Die zuidgrens viel waarschijnlijk samen met de zuidwestgrens 
van Neder-Germanië, die nog in ieders herinnering was. 

Frisia werd al na enkele eeuwen geleidelijk van zuid naar noord ingenomen door 
het Frankische Rijk. Het bleef nog lange tijd als deelrijk, hertogdom of militaire 
prefectuur bestaan. De 'Friezen' waren belangrijk voor dat Rijk omdat ze kundige 
zeevaarders waren en handel dreven met verre kusten. Bij de deling van het Fran-
kenrijk in 843 kwam zuidelijk Frisia van Zwin tot Vlie aan het Middenrijk van 
Lotharius I. Dat kwam overeen met de grootste uitgestrektheid van het militaire 
district Neder-Germanië. Na enkele nieuwe opdelingen viel ten slotte heel Frisia 
toe aan het (Oost-Frankische) Rooms-Duitse Rijk. Het is aannemelijk dat de grens 
tussen het Westrijk (Frankrijk) en het Duitse Rijk liep van een punt aan de kust ten 
westen van Brugge naar de Schelde bij de oude burcht van Gent. Deze grenslijn – 
eerst een Romeinse districts- en provinciegrens, vervolgens de grens tussen Frisia 
en het Frankenland en daarna tussen het Duitse en het Franse Rijk – vormde de 
oorspronkelijke 'natuurlijke' afpaling tussen de machten in het kustgebied. Op zee 
verloren de 'Friezen' een deel van de heerschappij aan de Noormannen. Ook het 
zuidelijk grensgebied van Frisia kwam in de 9e eeuw in hun macht. Mede daardoor 
kan de eerste territoriale ontplooiing van graafschappen in die streken niet precies 
worden gevolgd. De smalle 'Friese' kuststrook van het huidige Vlaanderen, die 
nooit tot Frisia had behoord, was al vroeg onder Frankisch bestuur gekomen. De 
'Frans-Frankische' graven van dit kleine Vlaanderen konden profiteren van de 
onrust in de Noormannentijd en van tijdelijke verplaatsingen van de rijksgrens in 
noordelijke richting. Ze breidden in die tijd hun gebied uit in de zuidrand van Fri-
sia. De precieze ligging van de rijksgrens in die streken werd daardoor onduidelijk. 

Vanuit de kern van het oude Frisia in de Rijn- en Maasdelta ontwikkelde zich een 
'Fries' graafschap, dat door inwijking en aanpassing steeds meer een gemengd 
'Fries-Frankisch' karakter kreeg. Zijn invloed strekte zich uit tot in de zuidrand. In 
de 10e eeuw had de 'Friese' graaf Dirk II Overschelde (ten noorden van Gent) en 
het Waasland in bezit. Die gebieden hadden oorspronkelijk een 'Friese' bevolking 
en hoorden bij Frisia of waren een overgangsgebied. Ze maakten – net als het ge-
bied van de Vier Ambachten – deel uit van het Duitse Rijk. Dat de Franse koning er 
in de 13e eeuw aanspraak op maakte, was politieke tactiek en miste historische of 
juridische grond. Ook bleef een groot deel van de grensstreek nog lang tot het 
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'Friese' bisdom Utrecht behoren. In het uiterste zuidwesten van Frisia lag rond 
Rodenburg (het latere Aardenburg) de Rodengouw. Waarschijnlijk reikte die in het 
zuiden tot Jabbeke, voorbij Brugge en over het huidige Zwin. De Vlaamse graaf kon 
in de 10e eeuw Vlaanderen en de Rodengouw bestuurlijk samenvoegen. Dat laatste 
gebied (het Vrije van Brugge, westelijk Zeeuws-Vlaanderen) – oorspronkelijk Mid-
denrijks en Duits – werd daarna steeds tot het Franse Rijk gerekend. Door de 
machtsuitbreiding van de Vlaamse graaf in noordelijke richting vervaagde de etni-
sche en bestuurlijke grens tussen de 'Friese' Zeeuwen van de delta en de Franken 
van de zuidelijke hoge gronden. De betekenis van de historische rijksgrens nam af 
en die van de graafschapsgrens nam toe. Het besef van de 'Friese' afkomst ver-
dween ten slotte, niet alleen in de zuidrand van Frisia, maar in heel Zeeland en het 
grootste deel van Holland. Daardoor werd op den duur het zeegat van de latere 
Westerschelde (meer bepaald de Heidensee) als de grens van Zeeland ervaren. 
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd die grens naar het Zwin verlegd. Dat kon 
enerzijds als verlies voor de graaf van Vlaanderen worden beschouwd, maar an-
derzijds gezien worden als de hereniging van traditioneel 'Fries-Zeeuwse' gebie-
den en (gedeeltelijk) herstel van de historische landsgrens. 

***  Rechten van de graven van Holland-Zeeland en van Vlaanderen in Zeeland 
Bewestenschelde  *** 

In de vroege en hoge Middeleeuwen konden enkele adellijke families in de latere 
Nederlanden hun grondgebied aanzienlijk uitbreiden. Dat gebeurde ten koste van 
elkaar, van naburige kleinere heren, van koninklijke domeinen en van het bezit van 
kerken en kloosters. Ook woeste gronden, schorren, venen, heiden en bossen 
waarvan het bezit onduidelijk was, werden ontgonnen en ingelijfd. In het westen 
waren het vooral de gravenhuizen van Brabant, Vlaanderen en Holland-Zeeland 
die met succes een groter vorstendom uitbouwden. Ze streefden naar hertogelijke 
macht in achtereenvolgens Neder-Lotharingen, het noorden van West-
Frankenland, en westelijk Frisia. Ze waren daarbij afhankelijk van ruime onge-
stoorde inkomsten, van allianties met steden, lagere adel, buurvorsten en konin-
gen, van de gezindheid van Noormannen en soms van de uitkomst van oorlogen. 
Op welke gronden Boudewijn IV van Vlaanderen in 1012 Zeeland Bewestenschelde 
van Rooms-Koning Hendrik II in leen kreeg, is niet meer na te gaan. Gezien de 
strijd die ze tevoren voerden, gebeurde dat waarschijnlijk onder druk. Het is niet 
bekend of en hoe het gebied eerder beleend was. Aan het eind van de 11e of in het 
begin van de 12e eeuw gaven de Vlaamse graven het gebied in achterleen aan de 
graven van Holland-Zeeland. Die bezaten eerder gebieden en rechten in de zuid-
rand van Frisia, maar verloren die aan Vlaanderen. De afstand van Zeeland Be-
westenschelde als achterleen – waarbij de Vlaamse graaf de soevereiniteit en be-
paalde bestuursrechten en opbrengsten behield – was een ongelukkig compromis 
dat de kiem van oorlogen in zich hield. 

Dergelijke achterlenen kwamen in de Middeleeuwen veelvuldig voor. Soms waren 
ze het gevolg van verovering door een sterker buurland. Teruggave in achterleen 
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door de veroveraar droeg bij aan zijn aanzien, en spaarde hem de kosten van ver-
dere oorlog en bezetting. In gevallen waarin de leenheer zich niet met de interne 
zaken van het achterleen bemoeide, en ook anderszins de eer van de leenman ont-
zag, kon het lang goed gaan. In Zeeland Bewestenschelde was dat duidelijk niet het 
geval. Het Vlaamse leenheerschap – dat de graven van Holland-Zeeland enige tijd 
in de een of andere vorm moesten erkennen – was strijdig met hun ideaal van de 
beheersing van heel (Middenrijks) Frisia. Het vormde daarnaast een formele be-
lemmering voor hun opneming in de rijksvorstenstand. Ook bleek het een bron van 
instabiliteit voor het gebied. Zeeuwse edelen, ambachtsheren en steden konden 
hun getrouwheid kiezen of verdelen, naargelang hun eigen voordeel of de gunsten 
die de graven hun wilden toestaan. 

De graven van Holland-Zeeland erkenden bij de verdragen van 1167, 1206, 1248, 
1250, 1256, 1290 en 1299 nadrukkelijk of impliciet de soevereiniteit van de 
Vlaamse graven in Zeeland Bewestenschelde. Ze deden dat door oorlog gedwon-
gen, of op aanzetten van een voogd of bemiddelaar met eigen belangen in de zaak. 
Vanaf de 12e eeuw probeerden opvolgende graven van Holland-Zeeland en van 
Vlaanderen de Rooms-Koning en zijn hofgerecht ertoe te bewegen hun de soeve-
reiniteit over het gebied toe te wijzen. De Rooms-Koningen kozen al naar gelang de 
omstandigheden en hun persoonlijke voorkeur voor de ene of de andere partij. 
Juridische argumenten speelden daarbij slechts in enkele gevallen een duidelijke 
rol. De Hollandse graven gebruikten aanvankelijk het argument dat de Vlaamse 
graven niet aan hun verplichting tot leenhulde aan de koning voldeden. Later vroe-
gen ze de bevestiging van eerdere uitspraken in hun voordeel, of de uitspraak dat 
een voogd niet ten nadele van zijn pupil afstand van het gebied had mogen doen. In 
de loop van 14e eeuw kreeg het oordeel van de Rooms-Koning in deze steeds min-
der gewicht en werd de kwestie een bilaterale zaak van familie-eer. 

Een instituut als achterleen kon tussen twee gelijkwaardige trotse gravenhuizen 
niet eenvoudig in vrede blijven voortbestaan. De schimmige oorsprong van de 
verhouding en de ligging van het grensgebied aan belangrijke waterwegen maak-
ten de toestand nog moeilijker. Omdat militaire acties door het machtsevenwicht 
geen oplossing boden, en juridische uitspraken van de Rooms-Koning en zijn hof-
gerecht in de praktijk niet afgedwongen konden worden, zochten partijen naar 
creatieve oplossingen. Uitstel van leenhulde, onder voorwaarden, leek een uitweg. 
Het kon in dit geval niet voorkomen dat de kwestie na korte tijd weerkeerde. Geen 
van beide partijen durfde het risico van een scheidsgerecht aan, wanneer ze geen 
greep hadden op de uitslag. Bemiddeling van de Franse koning leidde uiteindelijk 
tot een verdrag waarbij de Vlaamse graaf afstand deed van al zijn eventuele rech-
ten op Zeeland Bewestenschelde. Dat gebeurde pas op het moment dat die koning 
belang had bij goede verhoudingen tussen de partijen en voldoende invloed om de 
Vlaamse graaf ertoe te overreden. Vlaanderen gaf daarmee ook – maar dat telde in 
die tijd nog weinig – alle zeggenschap op over de wateren tussen Zeeland Be-
westenschelde en de Vlaamse oever. Die wateren hadden waarschijnlijk steeds bij 
de kerngouw van zuidelijk Frisia behoord. De bevestiging van de graaf van Hol-
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land-Zeeland in de soevereiniteit over Zeeland Bewestenschelde leidde tot ver-
sterking van de Zeeuwse identiteit binnen het graafschap. Uiteindelijk droeg het bij 
tot de vorming van een afzonderlijk Zeeuws gewest, dat naast of los van Holland 
zijn eigen belangen behartigde. 

***  Bescherming van de zuidgrens van de Republiek en die van de Zuidelijke 
Nederlanden  *** 

De Republiek van de Verenigde Provincies had gedurende haar hele bestaan een 
serieus probleem met de bescherming van haar kleine grondgebied. Omringd door 
verschillende veel grotere buurlanden, die soms vijanden waren, moest ze voort-
durend bedacht zijn op haar veiligheid. Ze streefde daarom naar verdedigende 
allianties en naar een ring van vestingen aan en rondom haar grenzen, elk met een 
verzorgingsgebied en veiligheidszone. Omdat elke aanval al snel het hart van het 
land kon raken, was daarbij een diep voorland nodig. Vanaf het midden van de 17e 
eeuw kwam het grootste gevaar van Frankrijk. Samenwerking met de Spaanse, 
later Oostenrijkse Nederlanden – die hetzelfde probleem hadden – lag daarom 
voor de hand. In de Belgische geschiedschrijving werden de Staatse bemoeienissen 
daartoe nogal eenzijdig gekarakteriseerd als agressie en bezetting. Toch gaven ze 
nauwelijks aanleiding tot verandering van de oorspronkelijke grenzen tussen 
Noord en Zuid. De veroveringen en inlijvingen door Frankrijk en Pruisen – die niet 
dezelfde negatieve aandacht kregen – hadden een veel grotere impact. 

Een belangrijke factor in de weerbaarheid van de Republiek was een sterke eco-
nomie. Die moest voldoende inkomsten verschaffen om een paraat leger, garnizoe-
nen in de frontsteden en een goed uitgeruste vloot te kunnen onderhouden. Voor-
waarde daarvoor was een goede controle over de kust en de grote rivieren naar 
het achterland. Daar moest veilige ongestoorde handel kunnen plaatsvinden en 
moesten tollen en in- en uitvoerrechten kunnen worden geïnd. Vóór de oost- en 
zuidoostgrens onderhield en bezette de Republiek meerdere vestingen, zonder 
aanspraak te maken op de soevereiniteit over die grensgebieden. Aan de zuidkant 
van de grote rivieren had ze slechts een versterkt gebied in Staats-Brabant en -
Zeeland en enkele vooruitgeschoven vestingen en forten aan de Maas en de Schel-
de. Spanje bleek niet in staat de zuidgrens van de Zuidelijke Nederlanden – en op 
termijn die van de Republiek – afdoende tegen Frankrijk te verdedigen. Ook in het 
vermogen van Oostenrijk om Frankrijk te weerstaan, had de Republiek weinig 
vertrouwen. Ze onderzocht en ontwikkelde daarom verschillende oplossingen die 
het eigen belang en het gezamenlijk belang van de Nederlanden moesten dienen. 

Het ideaalbeeld van hereniging van Noord en Zuid werd al vroeg losgelaten en 
daarna nog slechts enkele malen overwogen. Godsdienst-, taal- en cultuurverschil-
len maakten het moeilijk, net als vrees voor overheersing in het Zuiden en voor 
machtsverlies in Holland-Zeeland. Frankrijk stelde verschillende malen een rigou-
reuze oplossing voor, waarbij het de zuidelijkste provincies zou inlijven en de Re-
publiek zich kon versterken met het noordelijk deel van de Spaanse Nederlanden. 
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De Staten schrokken hiervoor terug, omdat het geen waarborg voor duurzame 
veiligheid bood. Frankrijk eiste in geval van een verdeling Vlaanderen met de ha-
vens van Nieuwpoort, Oostende, Brugge en Gent voor zich op. Ook Engeland wilde 
de belangrijkste van die havensteden als zijn aandeel. Dat bedreigde direct de vei-
ligheid van Zeeland en de handelsbelangen en het voortbestaan van de Republiek. 
De Staten zagen het meeste in kantonnering van de Zuidelijke steden of regio's tot 
een katholieke 'bondsrepubliek'. Daarbij zouden Frankrijk en de Republiek slechts 
een beperkte 'veiligheidszone' mogen innemen. Beide eisten in dat geval de con-
trole over de Vlaamse kusthavens. Voor de Staten zou de Zuidelijke republiek zich 
ook economisch en militair nauw met het Noorden moeten verbinden. Het plan 
vond in het Zuiden onvoldoende steun. Ideeën om de Spaanse of Oostenrijkse Ne-
derlanden onafhankelijk te maken onder een eigen vorst, bevriend met de Repu-
bliek en met eigen geld voor de verdediging, vonden geen internationale steun. De 
strategische gebiedsuitbreiding die de Republiek bij de vrede van Utrecht aan de 
Maas en bij Staats-Vlaanderen kon bereiken was minimaal. Die laatste werd enkele 
jaren later en in 1785 zelfs weer ongedaan gemaakt. 

De Republiek verwierf in 1715 wel het recht op een Barrière van garnizoenen in 
vestingsteden aan de zuidgrens van de Oostenrijkse Nederlanden. Die voorwal was 
veel minder uitgebreid dan wat de Republiek en Engeland oorspronkelijk nodig 
hadden gevonden. Beide landen gunden elkaar geen steunpunten aan de Vlaamse 
kust. De Barrière was een strikte voorwaarde van de geallieerden voor de over-
dracht van de soevereiniteit over de Zuidelijke Nederlanden aan het Huis Oosten-
rijk. Ze was niet de schandelijke bezetting die sommige auteurs er later van maak-
ten, maar een gezamenlijke verdedigingslinie van Noord en Zuid tegen het opdrin-
gende Frankrijk. De linie werd gegarandeerd door Engeland en de kosten zouden 
gezamenlijk gedragen worden door de Oostenrijkse Nederlanden en de Republiek. 
De Barrière mislukte door gebrek aan middelen en aan politieke eensgezindheid 
van de belanghebbenden. De vestingen werden onvoldoende onderhouden en 
kregen te kleine garnizoenen. Het Oostenrijks bestuur investeerde te weinig in de 
eigen veiligheid en kwam zijn financiële verplichtingen tegenover de Republiek 
niet na. De Staten, die grote schulden hadden overgehouden aan de oorlog met 
Frankrijk, konden de lasten van de voormuur niet alleen dragen. De moeizame 
verhouding tussen het Noorden, dat aan invloed inboette, en het Zuiden dat zich 
zelfbewuster opstelde, verzwakte het beoogde gemeenschappelijke front. Dat de 
Staatse garnizoenen in de Barrièresteden zich ergerlijk misdragen zouden hebben 
en daar gehaat zouden zijn geweest, is waarschijnlijk een politieke mythe. De niet-
uitvoering en uiteindelijke opzegging van het Barrièreverdrag door de Oostenrijk-
se machthebbers – vanwege een vermeende verandering in de eigen omstandighe-
den – was verdragsrechtelijk bedenkelijk, maar politiek begrijpelijk. Macht bepaal-
de in kwesties tussen staten ten slotte wat recht was.  
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***  Aanspraak van de Zuidelijke Nederlanden op Maastricht  *** 

De Republiek stemde in 1673 met grote tegenzin en onder protest in met de uiter-
ste Spaanse eis tot voorwaardelijke overdracht van Maastricht en omgeving, in ruil 
voor een oorlogsverklaring aan Frankrijk. Het gebied was strategisch belangrijker 
voor de Republiek dan voor de Zuidelijke Nederlanden, maar had ongetwijfeld 
symbolische waarde voor het Zuiden. Dat Spanje beloond moest worden voor een 
gunst was een onrealistische voorstelling van zaken. De Republiek moest aan de 
opportunistische eis toegeven omdat er geen tijd meer te verliezen was. Daarbij 
hielp het dat het verdrag verschillende al dan niet bedekte ontbindende of op-
schortende voorwaarden bevatte. De Spaanse traagheid en zelfzucht, en de geringe 
bijdrage die Spanje aan de verdere strijd tegen Frankrijk leverde, belastten de 
verhouding van de bondgenoten. Dat was reden voor de Republiek om na de oor-
log de overdracht op de lange baan te schuiven. De eerste ontbindende omstandig-
heid – dat de Republiek gebied verloren zou hebben – had zich niet voorgedaan. 
Spanje was echter in belangrijke mate zijn financiële verdragsverplichtingen niet 
nagekomen. In geval van onmogelijkheid of onwil van de ene partij om verdrags-
bepalingen te vervullen, was de andere partij niet gehouden aan zijn daarmee ver-
bonden verplichtingen. Sommige latere auteurs stelden dat de Republiek onvoor-
waardelijk zou hebben toegezegd Maastricht af te staan. Dat berustte op een foute 
vertaling van de verdragstekst: 'sans aucune reserve' betekende 'zonder enige uit-
zondering (van aanhorigheden)' en niet 'onvoorwaardelijk'. 

De zaak kon in de resterende jaren van het Spaans regime niet meer worden afge-
handeld. Spanje voldeed slechts een deel van zijn schulden aan stadhouder Willem 
III en aan de Staten-Generaal; het moest onder waarborg van de Staten zelfs geld 
bijlenen. In 1693 liep het verbondsverdrag van 1673 af, zonder dat er een eindaf-
rekening plaatsvond. De Spaanse Opvolgingsoorlog van het begin van de 18e eeuw 
deed alle eerdere verdragen met Spanje vervallen. Bij de verdragen van Utrecht 
werden welbepaalde delen van de Nederlanden overgedragen aan het Huis van 
Oostenrijk. Maastricht was daar niet bij en de oude zaak kwam er ook niet aan de 
orde. De Republiek, in de gerechtvaardigde maar achteraf onvoorzichtige veron-
derstelling dat de kwestie was afgedaan, verzuimde dit formeel vast te leggen. Dat 
keizer Jozef II – de Oostenrijkse heer van de Zuidelijke Nederlanden – er in 1783 
op terugkwam, was politieke berekening. De keizer zocht selectief oude twistpun-
ten uit de rommeldoos van de geschiedenis, als wisselgeld voor zijn claim op de 
Beneden-Schelde. Goede argumenten waarom de aanspraak op Maastricht niet 
vervallen, verjaard en achterhaald zou zijn, had hij niet. Hij kreeg ook geen steun 
van andere landen voor zijn eis. De Staten werden, om de eer van de keizer te red-
den, in 1785 wel gedwongen tot een dure afkoop van de vermeende Oostenrijkse 
aanspraak op Maastricht en omliggend gebied. Frankrijk betaalde het grootste deel 
van die som. De afkoop had geen direct verband met de 'sluiting' van de Schelde, 
waarin de Republiek bevestigd werd. 
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Aanleg van strategische waterstaatswerken 

***  Rivierverleggingen als militair of economisch strijdmiddel  *** 

Het is aannemelijk dat de Romeinse bevelhebber Drusus in de eerste jaren na 12 
v.C. de Nederrijn door een kanaal verbonden heeft met de Oude IJssel. Dit Drusus-
kanaal vormde daarna de bovenloop van de IJssel, die de Rijn met het Flevomeer, 
het Vlie en de Noordzee verbond. Daarmee verkregen de Romeinen – naast de 
'Utrechtse' Vecht – een goede en kortere vaarweg vanuit Keulen en Nijmegen naar 
het noorden van Germanië. Die was nodig voor militaire transporten en de handel. 
Om de IJssel voldoende afvoer en diepgang te geven, moest de Nederrijn opge-
stuwd worden, ten koste van de Waal die toen minder belangrijk was. Dat kon het 
beste gebeuren door de aanleg van een dam (vaste stuw) in de hoofdgeul van de 
Waal op 4 à 5 km van het toenmalige splitsingspunt van Nederrijn en Waal. Die zou 
dan gelegen moeten hebben bij het tegenwoordige Herwen (De Bijland), waar de 
resten van het Romeinse fort Carvium zijn aangetroffen. De dam maakte waar-
schijnlijk deel uit van de doorgaande heerbaan op de linker Rijnoever. De afgesne-
den bovenmond van de Waal zou daarbij een geschikte haven voor de militaire 
basis van Nijmegen gevormd hebben. De dam werd in 70 n.C. vernield bij de op-
stand van de Bataven en daarna misschien niet meer hersteld. In de relatief korte 
periode van zijn bestaan moet de dam de structuur van de Rijndelta merkbaar 
veranderd hebben. De Waal werd teruggebracht tot een reststroom, terwijl de 
Nederrijn een grote grensrivier en de IJssel bevaarbaar werd. Het gaf de Romeinen 
een sterkere grenslinie en betere vaarwegen naar Noord-Germanië. 

In 1626 verkenden Spaanse ingenieurs mogelijke tracés voor een kanaal tussen de 
Rijn en de Maas en tussen de Maas en de Schelde. Daarbij ontdekten ze de moge-
lijkheid (een deel van) de Rijn vanaf Nuijs (Neuss) ongeveer langs de hoogtelijn 
onder een licht verval af te takken naar het Niersdal, en zo naar de Maas bij Gen-
nep. Een dergelijke nieuwe Rijntak zou, beginnend met een kleine geul, in fasen 
kunnen worden aangelegd. Bij gebleken succes en beheersbaarheid zou men hem 
kunnen vergroten, zodanig dat uiteindelijk zelfs de hele Rijn in de Maas zou stro-
men. Daardoor zouden volgens Zuidelijke strategen enerzijds Gelderse en Holland-
se Rijnsteden drooggelegd en anderzijds lastige Hollandse vestingen en handels-
steden in de Rijn-Maasdelta overstroomd worden. In elk geval zouden de Zuidelij-
ke Nederlanden de Staatse Rijnhandel kunnen overnemen, wat tot de economische 
en militaire ineenstorting van de Verenigde Provincies zou leiden. Dat een derge-
lijke rivierverlegging in principe mogelijk was, bleek ook uit onderzoekingen in 
1664 en rond 1808. Het Spaans bestuur gaf in 1626 de voorkeur aan een eenvou-
diger en minder kostbaar Maas-Rijnkanaal tussen Venlo en Nuijs. De Rijnverleg-
ging bleef daarbij voor een later stadium mogelijk. De geruchten over een omlei-
ding van de rivier hadden intussen voor zodanige onrust gezorgd, dat de Spanjaar-
den hun zuidelijke tracé moesten opgeven en kozen voor een kanaal van Venlo 
naar Rijnberk. Dit maakte een nieuwe Rijnbedding – die dwars door dat kanaal zou 
lopen – nagenoeg onmogelijk. 
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***  Strategische kanaalverbindingen van het Zuiden naar Maas en Rijn  *** 

Het kanaal dat de Romeinse bevelhebber Corbulo rond 47 n.C. liet aanleggen van 
de oude Rijnmond bij Katwijk naar het Helinium in de Maasdelta kan opgevat wor-
den als een eerste Schelde-Rijnverbinding. De Waal was in die tijd waarschijnlijk 
voor doorgaand verkeer afgesloten door de dam van Drusus. De Nederrijn en zijn 
voortzetting in de Oude Rijn vormden de hoofdvaarweg. De kustzee was gevaarlijk; 
het kanaal vormde een veilige verbinding binnengaats. De theorie dat het (mede) 
diende om de Rijn van hoogwater te ontlasten is om waterbouwkundige redenen 
onaannemelijk. Vanuit het Helinium kon waarschijnlijk door kreken binnendoor 
naar de Scheldemond (Domburg) en de Sincfal worden gevaren. Verder langs de 
kust kon men Gallië en Brittannië bereiken. 

In de 16e eeuw was er voor het eerst sprake van plannen om Zuid-Brabantse ste-
den goede kanaalverbindingen te geven met de Schelde en de Maas. Die kanalen 
zouden een alternatief moeten bieden voor de lange en dure weg over de Maas en 
de Zeeuwse wateren. De Luikse industrie groeide sterk, maar de Maas werd belast 
met steeds meer tollen en andere belemmeringen voor de scheepvaart. Slechts 
enkele Brabantse steden slaagden er in de 16e eeuw in hun vaarverbinding met de 
Schelde te verbeteren. Tijdens het Twaalfjarig Bestand gaf het Spaans bestuur 
aandacht aan de bevordering van eigen land- en waterwegen tussen de Vlaamse 
havens, de Brabantse handelssteden en het achterland aan de Maas. Paulo Fran-
cesqui werkte tussen 1611 en 1613 aan een plan voor een kanaalverbinding van 
Antwerpen naar Maastricht. Om alle Brabantse kwartieren tevreden te stellen, 
voorzag het ook in aftakkingen naar 's-Hertogenbosch, Leuven en Brussel. Alleen 
de eigen inwoners zouden van de kanalen gebruik mogen maken. Men dacht ermee 
een groot deel van de handel van het Noorden te kunnen overnemen. Het plan 
kwam niet tot uitvoering, onder andere door meningsverschillen met het prinsbis-
dom Luik over het tracé. 

Rond 1626 voerde de regering in Brussel een kostbare, breed opgezette eenzijdige 
economische oorlog tegen de Republiek. Ze stak veel geld en energie in eigen ha-
vens aan de kust en eigen achterlandverbindingen naar de Maas en de Rijn. Daarbij 
boycotte en belemmerde ze zoveel als mogelijk de handel en de handelswegen van 
de Republiek. Ze probeerde ook Luik en de katholieke Duitse landen aan de Rijn te 
bewegen tot medewerking aan haar eigen projecten. Ze begon aan een kanaal van 
Nuijs naar Venlo, maar moest het opgeven toen beoogd bondgenoot Keur-Keulen 
onverwacht zijn positie kon versterken en een veto stelde. Luik – in personele unie 
verbonden met Keur-Keulen – wilde vervolgens ook geen Spaans kanaal meer op 
zijn grondgebied. De landvoogdes in Brussel koos daarna voor noordelijkere tra-
cés, die minder gunstig en kwetsbaarder waren. Ook deze kanalen zouden de Rijn- 
en Maashandel van de Republiek moeten afleiden naar de Brabantse handelsste-
den en de Vlaamse kusthavens. Het project was in principe uitvoerbaar, maar in de 
praktijk ontbrak het de Spanjaarden aan financiële en andere middelen om het tot 
een goed einde te brengen. 
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Er volgden in de tweede helft van de 17e eeuw nog meer plannen om in het Zuiden 
nieuwe rechtstreekse en tolvrije kanalen vanuit Brabant naar Oostende aan te 
leggen. Het liefst ging men daarbij buiten Antwerpen, Gent en Brugge om. Intern 
werd men het er niet over eens. In de 18e eeuw, na de vrede van Utrecht, stelden 
Brabantse steden en ondernemers opnieuw dergelijke plannen voor. Hun kansen 
leken te groeien toen in 1722 de Oostendse Compagnie voor de handel met India 
en Oost-Azië werd opgericht. Groot-Brittannië torpedeerde die door een verdrag 
met de Oostenrijkse landsheer over diens opvolging. Wel werden uiteindelijk enke-
le kanalen in Vlaanderen en Brabant aangelegd of verbeterd. Tot doortrekking 
naar de Maas en de Rijn kwam het – onder andere door onenigheid met Luik – niet. 
Van zijn kant werkte de regering in Brussel niet mee aan Luikse en Staatse pogin-
gen om de Maasroute aantrekkelijker te maken door vermindering van de tollen, 
heffingen en andere belemmeringen. Ook verleende ze geen medewerking aan 
Pruisische plannen voor een Maas-Rijnverbinding. Die zou het Maas- en Rijnland 
op de Pruisische zeehaven Emden kunnen oriënteren. Nog feller verzette ze zich 
tegen een Luiks project voor de aanleg van een straatweg of een kanaal naar 's-
Hertogenbosch, de toegang tot de Republiek. Ze verbood daarvoor zelfs de uitvoer 
van kasseien, en verzachtte tijdelijk de hoge douanetarieven die op het ingesloten 
prinsbisdom drukten. 

***  Oorzaken van het mislukken van de meeste kanaalprojecten  *** 

Het mislukken van kanaalprojecten in de Zuidelijke Nederlanden in de 16e, 17e en 
18e eeuw had veelal meerdere oorzaken. Soms waren de technische of water-
bouwkundige problemen al onoverkomelijk. Goede en ervaren planners, ontwer-
pers, aannemers en uitvoerders van kanaal- en sluiswerken waren schaars. De uit 
te graven bodem, slappe, doorlatende of al te weerbarstige grond, kon het werk 
sterk bemoeilijken. Het oversteken van een waterscheiding vereiste soms een 
groot aantal sluizen, en een waterbron en speciale toevoergoot voor de voeding 
van het verdeelpand. Die bron en goot waren vaak moeilijk te vinden en te realise-
ren. Met aankoop van gronden, schadevergoedingen, grondverzet en aanleg en 
onderhoud van kunstwerken waren grote kosten verbonden. De financiering daar-
van werd door de bedenkers vaak eenvoudiger voorgesteld dan ze was. Steden of 
aandeelhouders werden gewoonlijk geacht in de investering voorzien. Die zou 
daarna door tollen of andere heffingen moeten worden terugverdiend. Dit alles 
vereiste leiding en goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het bleek 
meestal erg moeilijk die partijen op één lijn te brengen, vooral als het beoogde 
tracé door twee of meer landen liep. De belangen van die landen en van meerdere 
steden waren vaak niet te verenigen. De behoudzucht van steden, tollenaars, mo-
lenaars en andere particulieren met gevestigde belangen was een grote rem op 
ontwikkelingen. Daar kwamen soms onredelijke voorstellingen bij van denkbeel-
dige rampen die een kanaal met zich mee zou kunnen brengen, zoals de inbreuk 
van de zee ver in het land, of het met geweld overlopen van de ene rivier in de 
andere. 
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Al deze problemen deden zich voor bij de kanalen die van de 16e tot de 18e eeuw in 
het Zuiden gepland of in uitvoering gebracht werden. Verschillende daarvan zijn 
goed gedocumenteerd door de eigentijdse verslaglegging. Daaruit blijkt dat de 
moeilijkheden op het vlak van ontwerp, uitvoering, financiering en afstemming 
tussen partijen in het Zuiden in de meeste gevallen zo ernstig waren, dat het pro-
ject ofwel niet doorging ofwel in enig stadium strandde. Latere auteurs toonden 
soms weinig belangstelling voor die praktische zaken en interne tegenstellingen. 
Ze gingen er al te gemakkelijk vanuit dat het mislukken van de Zuidelijke kanaal-
projecten te wijten zou zijn aan jaloezie en tegenwerking van de Republiek. Uit de 
voorliggende studie blijkt dat er in een aantal gevallen inderdaad, meestal ten na-
dele van het project, sprake was van betrokkenheid of bemoeienis van buurlanden 
of -provincies. De Republiek speelde daarbij echter maar een kleine rol. Voor de 
16e eeuw is er geen enkel bewijs, noch een serieuze aanwijzing dat de Noordelijke 
provincies enige invloed uitgeoefend hebben op Zuidelijke kanaalprojecten. Ook 
tijdens het Twaalfjarig Bestand, toen de regering in Brussel met Luik onderhandel-
de over het kanaalplan van Francesqui, mengde de Republiek zich daarin zover 
bekend niet. Wel is bekend dat de regering in Luik niet te afhankelijk wilde worden 
van de Spaanse Nederlanden, en dat Luikse kooplieden goede betrekkingen onder-
hielden met Dordrecht en de Maasroute niet wilden verliezen. Ten tijde van de 
poging tot aanleg van een Rijn-Maas-Scheldekanaal in 1626 voerde Spanje een 
vooral economische oorlog tegen de Verenigde Provincies. De buitenlandse weer-
stand tegen het kanaal kwam toen in hoofdzaak van Keur-Keulen, Gulik en Luik. De 
militaire acties ertegen van de Republiek waren beperkt en onderbraken de wer-
ken niet. Waarschijnlijk geloofde men in het Noorden niet dat het project ooit zou 
slagen. Artikel 58 van het verdrag van Munster verbood de aanleg van nieuwe 
forten en strategische kanalen. Het werd zover bekend nooit ingeroepen om kana-
len voor de handelsvaart tegen te houden. De Republiek stond niet onverschillig 
tegenover nieuwe kanalen die de handelsstromen in haar nadeel konden verande-
ren, maar was praktisch nooit genoodzaakt er actief tegen op te treden. Ook de 
Zuidelijke Nederlanden beschermden hun handelspositie. De Maasroute mocht 
niet te voordelig worden en de regering in Brussel probeerde de aanleg van een 
straatweg of kanaal van Luik naar Staats-Brabant tot het uiterste te voorkomen. 
Ook aan een Maas-Rijnkanaal werkte ze niet meer mee toen dat het Maasgebied op 
een Duitse haven dreigde te oriënteren. 

Theorie en praktijk van het rivierenrecht en mythes daarover 

***  Theorie en praktijk van het rivierenrecht van de Romeinse tot in de 
Nieuwe Tijd  *** 

Het is een veelvoorkomend misverstand dat in de Romeinse Tijd onder het Romein-
se recht en dat van buurvolken algemene vrijheid van rivierscheepvaart zou hebben 
gegolden. 'Het water' stond weliswaar ter beschikking van alle mensen om er bij-
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voorbeeld van te drinken, maar 'de wateren' (permanente rivieren) konden wel in 
bezit genomen worden en waren openbaar eigendom van de betreffende gemeen-
schap. Enkel ingezetenen van het Romeinse Rijk mochten op de rivieren van het 
Rijk varen. Omgekeerd hadden Romeinen in het algemeen geen verzekerde rechten 
op wateren buiten de rijksgrenzen. De vrijheid van rivierscheepvaart voor de eigen 
ingezetenen werd begrensd door bijzondere rechten van regionale schipperscorpo-
raties, die op bepaalde trajecten nagenoeg een alleenrecht uitoefenden. Ook werden 
op veel rivieren en aan de kust tollen en in- en uitvoerrechten geheven. Ze droegen 
in belangrijke mate bij aan het instandhouden van het leger, de marine en andere 
staatsinstellingen. Die regelingen en kosten vormden slechts betrekkelijke hinder-
nissen en stonden het beginsel van de vrije handel niet in de weg. 

De verzamelingen van gewoonterecht van volken in het Frankische Rijk in de 
vroege Middeleeuwen tonen een rivierenrecht dat vergelijkbaar was met dat van 
de Romeinen. Alle vrije inwoners deelden in de openbare eigendom van de be-
vaarbare rivieren van een land. Blijkbaar behoorde de vrijheid van scheepvaart 
voor de eigen ingezetenen tot het ius gentium, het recht dat geacht werd bij alle 
volken (afzonderlijk) min of meer gelijk te zijn. In het Frankische Rijk en zijn op-
volgers ging dit eigendomsrecht steeds meer over op de koning. Hij waarborgde 
zoveel mogelijk de vrije vaart voor zijn onderdanen, maar beschikte ook over ge-
bruiksregelingen, tollen en andere heffingen. De voordelen en opbrengsten kwa-
men aanvankelijk hem en zijn gunstelingen ten goede. Hij bepaalde ook welke 
vreemdelingen in zijn rijk mochten varen en handel drijven, en onder welke speci-
ale voorwaarden. In het algemeen moest de handel met het buitenland plaatsvin-
den in aangewezen emporia aan de kust en de grenzen. De vaart stroomopwaarts 
van die emporia was aan buitenlandse schepen niet toegestaan; de handel werd er 
overgenomen door binnenlandse schippers en kooplieden. Vooral vanaf de 13e 
eeuw eigenden regionale vorsten, kleinere heren en de steden zich steeds meer 
van de stroomrechten toe. Daarmee financierden ze hun eigen bewind en instellin-
gen. Het leidde aan verschillende rivieren tot het instellen van verplichte stapel- en 
overslagplaatsen, en tot een toename van tollen en heffingen. 

Vanaf de 14e eeuw oefenden de graven van Holland-Zeeland vrijwel onbetwist 
soevereiniteit uit over de Ooster- en de Westerschelde. Buitenlandse schepen 
mochten in het algemeen wel doorvaren naar Antwerpen en Brugge, als ze de 
Zeeuwse tollen en andere rechten betaalden. Veel zeeschepen voeren om nautische 
redenen niet verder dan de rede of de havens van Walcheren, die als voorhavens 
fungeerden. De goederen werden daar overgeslagen op Zeeuwse rivierscheepjes, 
die ze naar Brabant of Vlaanderen brachten. Een stapelrecht of verplicht verbode-
men voor grensoverschrijdende vaart werd in Zeeland niet ingevoerd. Dat bleef zo 
in de 15e en 16e eeuw, toen de Bourgondische hertogen en hun Habsburgse opvol-
gers in de Nederlanden meer eenheid probeerden te brengen in de regels voor 
handel en verkeer. De situatie uit het oogpunt van rivierenrecht veranderde pas 
toen het Noorden zich losmaakte uit het Habsburgse Rijk en zijn eigen regels ging 
stellen voor de doorvaart naar het Spaanse Zuiden. 
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Belanghebbenden beriepen zich in de 17e en 18e eeuw wel op een natuurrecht van 
grensoverschrijdende vrije vaart op rivieren, zonder daarbij een degelijke histori-
sche of juridische grondslag aan te geven. De bepalingen over rivieren in het Frans-
Duitse verdrag van Munster uit 1648 en de bevestigingen daarvan in het raam van 
de vrede van Utrecht, schiepen geen aanzet van vrije grensoverschrijdende rivier-
vaart. Wat in de literatuur voor vrije Rijnvaart werd gehouden, was in feite een 
beperkte regionale regeling voor een klein stukje grensscheidende rivier, waar de 
belangen samenvielen. Het Zweeds-Duitse verdrag van Osnabrück (1648) ver-
toonde – wat de zeggenschap over de kuststreek en de benedenrivieren betreft – 
grote gelijkenis met het Staats-Spaanse verdrag van Munster. In al die verdragen 
was in de formuleringen de invloed van Hugo Grotius zichtbaar.  

***  Ontstaan, betekenis en ontwikkeling van de 'sluiting' van de Schelde  *** 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog ging de handel tussen Noord en Zuid zoveel moge-
lijk gewoon door. Beide behoefden de producten van de ander en wilden blijven 
verdienen aan de eigen uitvoer en de belastingen op in- en uitvoer. Extra inkom-
sten voor de staat waren nodig omdat de kosten van de oorlog hoog waren. Alleen 
tijdens speciale militaire of economische acties sloot het Spaans bestuur de gren-
zen. Lang kon het dat meestal niet volhouden, door het verlies aan inkomsten en de 
tegenmaatregelen van de Republiek. Enkel de uitvoer van oorlogstuig en strategi-
sche goederen bleef verboden. Ruimere verboden deden de belastinginkomsten 
dalen en gaven aanleiding tot smokkel en alternatieve handelsroutes waar alleen 
anderen van profiteerden. Op de Schelde voerden de Republiek en de regering in 
Brussel daarom een systeem van gecontroleerde handel in. Schepen met waren 
van overzee mochten niet doorvaren naar Antwerpen of Gent. De goederen moes-
ten bij Walcheren worden uitgeladen, gecontroleerd en daarna overgeladen op 
Zeeuwse schuiten die ze verder brachten. Het handmatige onderzoek  bemoeilijkte 
de smokkel van verboden producten, en bevorderde dat voor de doorgevoerde 
waren de juiste tollen, in- en uitvoerrechten, convooien en licenten betaald wer-
den. Ook eiste de veiligheid van dijken, steden, dorpen en militaire voorzieningen 
dat geen vreemde schepen en bemanningen dwars door het kwetsbare Zeeuwse 
waterland voeren. Gewoonlijk vond ook aan de grensovergangen overslag en on-
derzoek plaats, en moesten daar heffingen worden betaald. Zowel de Zuidelijke als 
de Noordelijke Nederlanden hanteerden dit veiligheids- en belastingsysteem op 
alle opengestelde grensoverschrijdende land- en waterwegen, in beide richtingen 
en voor de op- en de afvaart. Het systeem waarbij scheepsladingen aan de kust of 
de grens verbodemd moesten worden, en schepen dus niet konden doorvaren naar 
de haven waarvoor de goederen bestemd waren, werd het 'sluiten' van de vaarweg 
genoemd. In latere tijden werd die benaming vaak fout begrepen als fysieke afslui-
ting voor de handel. In de praktijk was het een middel om de handel ook in oor-
logsomstandigheden in ieders voordeel zoveel mogelijk te laten doorgaan. Daarom 
kwamen Brugge en Zeeland in 1591/1596 bij verdrag overeen het eerder afgeslo-
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ten Zwin voor de handel te openen met een beveiligd systeem van verbodemen, 
controle en belastingheffing. Een 'gesloten' vaarweg kon dus wel degelijk open zijn. 

Bij de onderhandelingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog over een bestand of de 
vrede speelde de verkeersregeling op de Schelde steeds een ondergeschikte rol. 
Hoofdthema's waren de vrije vaart op de Indiën, de regeling van de godsdienst en 
de erkenning van de volle soevereiniteit. Bij de eerste onderhandelingen begin 
1608 stelden de Staten-Generaal ontwerpartikelen voor, waarbij het vooroorlogse 
Schelderegime van vrije doorvaart en matige heffingen werd hersteld. Ook wilden 
ze desnoods afzien van de vaart op West-Indië. Betekenisvolle toegevingen van de 
Spaanse koning op de hoofdthema's bleven uit. Het onderhandelingsresultaat voor 
de Schelde ging daarom weer verloren. De Frans-Britse bemiddelaars die later dat 
jaar op een bestand inzetten, hadden weinig belangstelling voor de Scheldevaart. 
Hun tekst over de verkeersregeling was een weinig zeggende bepaling. De Staten 
waren nog steeds bereid hierop toe te geven, maar de Spaanse delegatie had daar-
voor niets te bieden. De belangen van het Zuiden bleven steeds ondergeschikt aan 
die van de Spaanse kroon. In de allerlaatste fase eiste Zeeland bij het interne Staat-
se beraad de verbodemingsplicht als extra zekerheid en machtsmiddel voor het 
gewest. Zeer tegen de neiging en onder protest van Holland, dat andere prioritei-
ten had, pasten de Staten hun teksten nog wat aan in de zin van de Zeeuwse wen-
sen. De eigenlijke verplichting tot verbodemen werd in een geheime resolutie vast-
gelegd. De onderhandelaars voor het Zuiden namen genoegen met onduidelijkheid 
en klaagden pas nadat het bestandsverdrag gesloten was. Het verbodemen op de 
Schelde was geen vooropgezet plan geweest van de Staten-Generaal, maar kwam 
voort uit een onverwachte maar dwingende soloactie van Zeeuwse radicalen. 

Het verbodemen aan de grensposten werd afgeschaft, maar voor de zeevaart bleef 
het verplicht in de Staatse havens aan de kust. De Zeeuwse demonstratie van soe-
vereiniteit op de Schelde zette het Zuiden aan tot tegenmaatregelen, zodat het 
verwachte voordeel voor Zeeland bij lange na niet werd bereikt. Bij volgende on-
derhandelingen in 1628 en 1632 was de Republiek bereid de verbodemingsplicht 
in het kader van een algemene goede vrede weer op te geven, maar Spanje ver-
wachtte meer en liet de kansen voorbijgaan. Ook bij de onderhandelingen over een 
bestand die vanaf 1646 in Munster plaatsvonden, was het verbodemen op de 
Schelde voor de Staten geen breekpunt. Holland en de 'landprovincies' zagen het 
eerder als een beletsel om belangrijkere toegevingen te krijgen. Door Zeeuws 
doordrijven kwam het toch in het ontwerpverdrag voor een bestand. Toen dit 
ontwerp onverwacht omgezet kon worden in een vredesverdrag, bereikte Zeeland 
met ultieme druk dat er niets veranderde aan de bepalingen over het Schelderegi-
me. Latere verhalen over een Amsterdams of Rotterdams complot om de positie 
van Antwerpen te schaden missen elke grond. Om de handel tussen Noord en Zuid 
te vergemakkelijken, hoefde na 1648 aan de grens niet meer verbodemd te wor-
den. Zeeland probeerde met tariefverlagingen de vaarweg van de Schelde aantrek-
kelijker te maken. De regering in Brussel werkte daarin niet mee; ze bevorderde 
zoveel mogelijk de Vlaamse kusthavens en hun achterlandverbindingen, die uit-
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eindelijk meer belastingen moesten opbrengen. Aan beide zijden werden daarna 
het verbodemen aan de grens en de tarieven aangepast in functie van de geldnood, 
veroorzaakt door oorlogen met Frankrijk en Engeland. Het verbodemen aan de 
Zeeuwse en Hollandse kust werd een instituut dat de veiligheid en de soevereini-
teit van de Staat waarborgde en symboliseerde. Geen gewest in het Noorden had er 
belang meer bij er iets aan te veranderen. 

***  Verband van de 'sluiting' met de neergang van Antwerpen en de opkomst van 
Amsterdam  *** 

De 'sluiting' van de Schelde – het verplicht verbodemen aan de kust – werd in 1587 
door beide partijen als oorlogsmaatregel ingesteld. De oorspronkelijke verwach-
ting was dat ze na de oorlog weer opgeheven zou kunnen worden. Holland vond 
het een politiek twijfelachtige maatregel, die vooral de Zeeuwen in de kaart speel-
de. Het wilde de 'sluiting' wel beëindigen, als er een bevredigend bestand of een 
goede vrede mogelijk was. Onder Zeeuwse druk besloten de Staten-Generaal haar 
echter voor het Twaalfjarig Bestand en bij de vrede van Munster te handhaven. 
Zeeland – met zijn tol- en douanestations, en zijn traditie als voorhaven en vracht-
vaarder voor Antwerpen, Gent en Brugge – was veel afhankelijker van de handel 
van het Zuiden. Het vreesde bij een wapenstilstand of na de vrede te veel buitenge-
sloten te worden, zoals tijdens het Twaalfjarig Bestand was gebeurd. Ook zouden 
het Zuiden en derde landen bij het wegvallen van de Zeeuwse controle op den duur 
minder respect kunnen tonen voor de Zeeuwse tollen, convooien en douanehef-
fingen. Zeeland zag de verbodemingsplicht als de zekerste manier om zijn soeve-
reiniteit over de Beneden-Schelde te bevestigen en te handhaven. Zeeland (Mid-
delburg) had geen reële ambities om Antwerpen naar de kroon te steken en pro-
beerde juist de Scheldehandel zoveel mogelijk te bevorderen. Van drukke handel 
op Antwerpen, Gent en Brugge zou het de vruchten plukken in de vorm van 
scheepvaart- en andere diensten, tollen en andere rechten. Van die inkomsten kon 
het met enige moeite een marinevloot onderhouden. Het gebruik van voorhavens 
en het verbodemen op de benedenrivier hoefde geen beletsel te zijn voor de aan-
trekkingskracht van een handelscentrum, zoals de bloei van verschillende andere 
landinwaarts gelegen havens bewees. Zeeland besefte wel dat de extra kosten van 
doorvoer op de Schelde niet te hoog mochten zijn, omdat het verkeer anders uit 
zou wijken naar andere wegen, zoals die over de Vlaamse kusthavens of via Hol-
land. Zeeland matigde daarom de tarieven waarop het invloed had en riep de rege-
ring in Brussel steeds op hetzelfde te doen. Die laatste had andere zorgen, ideeën 
en belangen, zodat de Zeeuwse opzet maar in beperkte mate slaagde. 

Het verval van Antwerpen vanaf het eind van de 16e eeuw was minder dramatisch 
dan gewoonlijk werd voorgesteld. Zowel de eerdere bloei als de latere neergang 
werden overdreven. Een grote eigen vloot, zoals die in Zeeland en Holland, had het 
nooit gehad. Het verloor inderdaad zijn leidende positie in West-Europa, die het 
vooral dankte aan de handel in luxegoederen. De afhankelijkheid van die speciale 
handel en van buitenlanders maakte Antwerpen kwetsbaar voor politieke veran-
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deringen. De Antwerpse economie leed al decennia vóór de opstand onder de 
strenge godsdienstpolitiek, die veel eigen en buitenlandse handelshuizen dwong 
uit te wijken. De oorlog veroorzaakte productiedaling in landbouw en nijverheid, 
bedierf de markt, verkleinde het achterland en zette economische veranderingen 
in gang die niet eenvoudig te keren waren. Het Spaans bestuur bemoeilijkte gedu-
rende de hele oorlog de contacten en de handel met het opstandige door protes-
tanten gedomineerde Noorden. Enkele malen koos het voor een economische boy-
cot of een actieve economische oorlog. In het bijzonder viseerde het de handel via 
de Schelde en de Maas, door het aanrekenen van dubbele tollen, hoge douanerech-
ten, convooien en licenten. Ook verplichtte de regering in Brussel van haar kant de 
riviervaart om aan de grens te verbodemen. Ze bevorderde anderzijds de handel 
via Vlaamse kusthavens met gunstige tarieven en door verbetering van de achter-
landverbindingen. Van een weloverwogen consequent beleid om de handel en 
nijverheid van het Zuiden te stimuleren en de welvaart te verhogen was echter 
geen sprake. Het Spaans bestuur wantrouwde het rebelse Antwerpen en deed 
weinig om de strategische en economische positie van de stad te versterken. Die 
verloor daardoor haar sleutelrol als fysiek verdeelcentrum, maar bleef een rol 
spelen in de organisatie en de financiering van de handel van het Zuiden. Het last-
breken op de Zeeuwse Schelde of in Holland was geen grote belemmering voor de 
Antwerpse handel, die ook in oorlogstijd gewoonlijk doorging. Het was geen grote-
re last dan het verplichte verbodemen in Brugge en Gent op de route van en naar 
Oostende. Voor het Spaans bestuur was de overslag in de Republiek vooral een 
prestigekwestie. Het verbodemen benadrukte de Staatse soevereiniteit op de Be-
neden-Schelde, die ze niet of niet zo duidelijk wilde erkennen. Voor het Antwerps 
bestuur werd de 'sluiting' van de Schelde een dwangbeeld, dat de stad afhield van 
een wederzijds profijtelijke samenwerking met de Zeeuwen. Als ze met een wat 
reëlere blik op de nieuwe staatkundige grenzen en verhoudingen over haar trots 
was heengestapt, had ze zich eerder kunnen herstellen. 

Dat de opkomst en bloei van de Amsterdamse haven vooral te danken zou zijn aan de 
relatieve neergang van Antwerpen is een mythe. De opgang van de Amsterdamse 
stapelfunctie was al voor de oorlog ingezet en hing onder andere samen met ver-
schuivingen in de Europese handelsvaart. Hollanders en Zeeuwen, oorspronkelijk 
vooral vissers en vrachtvaarders, verdrongen de Hanzesteden uit de vaart op Noord-
Duitsland en de Oostzee. Dat gaf een ruime en solide basis aan hun handelsactiviteit. 
Toen de Spanjaarden en Portugezen zich steeds meer beperkten tot de winstgevende 
vaart op West- en Oost-Indië, namen Hollanders en Zeeuwen ook de handel tussen 
Zuid-Europa en de Nederlanden over. Daardoor konden ze de Zuid- en de Noord-
Europese vaart koppelen, wat allerlei voordelen bood. Door schaalvergroting, ratio-
nalisering en financiële vernieuwingen konden ze snelheid, lage vrachtprijzen en 
kwaliteit verzekeren. Hollanders en Zeeuwen opereerden vanuit hun eigen haven-
steden en namen de handel mee daar naar toe. Vanaf het begin van de 17e eeuw voe-
ren ze ook op Oost-Indië, later ook op West-Indië, bestemmingen die de Spaanse 
koning aan zijn onderdanen in de Zuidelijke Nederlanden verboden had. 
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De relatief open instelling van de Verenigde Provincies – in vergelijking met het 
Zuiden – trok creatieve dissidenten, kooplieden en ondernemers van alle gezindten 
uit andere landen aan. Het aandeel daarin van emigranten uit de Zuidelijke Neder-
landen was belangrijk, maar minder overheersend dat wel gedacht werd. De land-
verhuizers uit het Zuiden trokken in het begin vooral naar Noord-Duitsland, 
Frankrijk en Engeland. Pas toen het in het Noorden rustiger werd, vestigde een 
deel van hen zich in de Republiek. Het vrije klimaat daar bevorderde zowel de 
productie, de handel als de consumptie. De productie op het gebied van landbouw, 
veeteelt, visserij en nijverheid was doelmatig en van hoge kwaliteit. De handel 
bloeide door de toenemende consumptie, de van oudsher aanwezige grote ver-
schepingscapaciteit, vernieuwende faciliteiten en zeer lage rentes. Daarbij voerden 
de provinciale en landelijke overheden – nauw verbonden met de handelselites – 
een rationele handelsbevorderende en -beschermende politiek. Deze samenkomst 
van mogelijkheden en kwaliteiten was voor die tijd nieuw en bezorgde Amsterdam 
de eerste plaats onder de West-Europese handelssteden. 

***  Het Schelderegime van de 17e en 18e eeuw en de rechtsopvattingen 
van die tijd  *** 

Enkele (beneden)rivieren in West-Europa kenden in de 17e en 18e eeuw vrije vaart 
voor schepen van alle naties, maar er bestond geen algemeen recht op vrije door-
vaart voor iedereen. Verschillende landen en vorsten gaven alleen schepen van eigen 
inwoners en onderdanen toegang tot de rivieren die ze als hun eigendom beschouw-
den. Dat was overeenkomstig het Romeinse rivierenrecht en het oude ius gentium. 
De doorvaart was meestal verbonden met een of meer tollen of andere heffingen, 
soms ook met een regionale verbodemingsplicht. Dat stemde overeen met de oude 
Romeinse en middeleeuwse praktijk. Door hun goederen te verbodemen, hadden 
ook vreemde kooplieden toegang tot de handel op de rivier. Het verbodemen ont-
stond vaak om praktische, vaartechnische redenen als min of meer gevestigd ge-
bruik. Daaruit kon een gewoonterecht ontstaan, dat eventueel door de koning of een 
andere soeverein bevestigd werd als verplichting. De vaart op de Schelde tot Ant-
werpen was vóór de opstand in de Habsburgse Nederlanden nog vrij voor schepen 
van alle landen. Wel moesten er tollen en andere rechten worden betaald en verbo-
demden veel kooplieden hun goederen al vrijwillig in of bij Walcheren. 

Vanaf 1587 werd het verbodemen op de Schelde door de Republiek én Spanje als 
tijdelijke maatregel van oorlogsrecht – voor de veiligheid en om belasting te kun-
nen heffen – voor iedereen verplicht gesteld. Aanvankelijk zagen beide partijen de 
Scheldevaart nog als een gezamenlijke zaak van 'binnenlandse handel'. De ver-
plichting tot verbodemen berustte aan het begin van de 17e eeuw, behalve op het 
oorlogsrecht, slechts op een aanvechtbaar gewoonterecht, waarvan de Staten 
vreesden dat het mogelijk niet door derde landen zou worden erkend. De voor-
mannen van de Republiek vonden wel dat Zeeland en de Staten-Generaal als soe-
vereinen over de Beneden-Schelde daar vrij hun regels zouden mogen stellen, zo-
als ook andere soevereine vorsten en landen dat op hun rivieren deden. Deze troef 
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werd eerst nog niet volledig uitgespeeld. De soevereiniteit van de Staten werd nog 
niet door alle landen erkend, en er bestond nog onvoldoende zekerheid over de 
aard van die soevereine rechten. Ook hadden de Staten zich nog niet helemaal 
losgemaakt van de historische bijzondere relatie tussen Noord en Zuid, waarbij 
oude voorrechten golden. Verder hoopten ze dat de kwestie tot Spaanse toegevin-
gen op andere punten zou leiden. De resolutie waarmee in 1609 onder druk van 
Zeeland het verplichte verbodemen werd gehandhaafd, bleef dan ook voorlopig 
geheim. Bij de onderhandelingen voor een bestand in 1646 – waarbij de soeverei-
niteit van de Republiek nog niet werd gegarandeerd – motiveerden de Staten de 
verplichte verbodeming weer met het gevestigde gewoonterecht, naast het oor-
logsrecht. Toen ze in plaats van een bestand de vrede sloten, bleef het daar zonder 
verdere discussie bij. Pas met de 'Provisionele Deductie' van 1654 – nadat de ver-
dragen van Westfalen meer duidelijkheid hadden geschapen over de rechten van 
soevereine staten – presenteerden de Staten-Generaal een uitgebreidere verant-
woording. De juridische basis van de 'sluiting' van de Schelde was het soeverein 
besluit van de Staten-Generaal. Het gewoonterecht van de verbodeming was daar-
voor slechts een ondersteuning en artikel 14 van het verdrag van Munster de be-
vestiging door het betrokken buurland. 

De grondslag voor de academische discussie over het rivierenrecht van de 17e en 
18e eeuw werd gelegd door Hugo Grotius. Zijn bijdrage werd in de literatuur vanuit 
een bepaald verwachtingspatroon veelal verkeerd begrepen. Grotius steunde op 
het Romeinse rivierenrecht, dat hij strikt naar de bronnen uitlegde. Hij stelde vast 
dat oeverstaten (delen van) rivieren en zee-inhammen in eigendom konden bezit-
ten wanneer hun grondgebied die geheel omsloot. Hij verdedigde ook de natuur-
rechtelijke vrijheid van handelsverkeer tussen wie dan ook, het recht van onschul-
dige doortocht van personen en het recht van doorvoer van goederen op internati-
onale handelswegen. Hij verbond dat echter niet met vrijheid van doorvaart voor 
buitenlandse schepen, een nuance die veel latere auteurs over het hoofd zagen. 
Ook erkende hij dat een land lasten en beperkingen aan de doortocht en doorvoer 
kon opleggen, voor zover die redelijk waren en de handelsvrijheid niet in de weg 
stonden. Dat bood in concrete gevallen, zoals voor de Schelde, ruimte voor tollen, 
een verbodemingsplicht en andere belasting- of veiligheidsmaatregelen. Het door-
laten van vreemde handelsvaart was voor Grotius een niet afdwingbare morele 
verplichting, een onvolkomen recht waarover zonodig bij verdrag nadere afspra-
ken moesten worden gemaakt. De nuance van Grotius – wel vrijheid van handel, 
van doortocht voor personen en van doorvoer van goederen, maar geen algemene 
uitspraak over doorvaart van vreemde schepen – treffen we ook aan bij de verdra-
gen over het Twaalfjarig Bestand en die van Westfalen. Verschillende volken-
rechtsgeleerden, als Pufendorf, Wolff en Vattel bouwden op het werk van Grotius 
voort en gingen wat uitvoeriger en concreter op de kwestie in. Hun stellingen 
kwamen bij benadering op hetzelfde neer. Doorvaart was voor buitenlandse sche-
pen een onvolkomen recht, waarvoor redelijke alternatieven geboden mochten 
worden. De eigenaar van de vaarweg had daarover steeds het laatste woord. 
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Aan het eind van de 18e eeuw herleefde het dispuut over vrije doorvaart op grens-
overschrijdende rivieren. Keizer Jozef II, landsheer van de Zuidelijke Nederlanden, 
eiste niet rechtstreeks de 'opening' van de Schelde maar zette publicisten aan 
daarvoor te pleiten in kranten en pamfletten. Het leidde tot reacties van andere 
auteurs die de status quo verdedigden. De voorstanders van vrije doorvaart verwe-
zen selectief en weinig precies naar het Romeinse recht en latere rechtsgeleerden. 
Ze lichtten begrippen uit hun verband en modelleerden het natuurrecht voor eigen 
gebruik. Hun abstracte ideologische argumenten hadden weinig te doen met de 
praktische en historische context van de riviervaart en met de politieke werkelijk-
heid van dat moment. Het verplichte verbodemen op grensoverschrijdende rivie-
ren was en bleef in de 17e en 18e eeuw een gebruikelijke praktijk. Spanje, Frank-
rijk, Groot-Brittannië en Oostenrijk bevestigden bij gelegenheid de 'sluiting' van de 
Schelde. Jozef II deed dat nog bij zijn verdrag met de Republiek in 1785, toen hij 
geen internationale steun kreeg voor verandering van het Scheldestatuut. Pas in de 
loop van de 19e eeuw zou het Europees rivierenrecht een andere grondslag krij-
gen, niet om juridische of ideële redenen, maar omdat het de grote mogendheden 
toen paste.  

De 'sluiting' van de Schelde – het verplichte verbodemen van de grensoverschrij-
dende zeegaande vaart – was verenigbaar met de rechtsopvattingen van de 17e en 
18e eeuw. Grotius en de andere grote volkenrechtsgeleerden van die tijd leerden 
dat rivieren eigendom van een land konden zijn, maar dat het onschuldig gebruik 
ervan in beginsel aan iedereen toegestaan moest worden. De 'sluiting' ging aan 
beide zijden van de grens met enige last en kosten gepaard, maar verhinderde 
geenszins de vrije handel en de doortocht voor personen en handelsgoederen, die 
steeds bewaard moesten blijven. Van een recht op het gebruik van eigen vaartui-
gen was geen sprake, zoals ook bleek uit de praktijk bij andere rivieren. 
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Naschrift over het 'S
 

NASCHRIFT OVER HET 
'SCHELDEVRAAGSTUK' 

Inleiding 

In dit naschrift ga ik kort in op een onderwerp dat strikt genomen buiten het afge-
bakende onderzoeksveld valt. Het heeft echter een zekere gelijkenis met hiervóór 
behandelde politiek-juridische kwesties en gaf ook aanleiding tot mythevorming. 
Daarbij verschijnt het nog geregeld in de literatuur, is het nooit formeel afgedaan 
en hebben partijen zich er hun rechten over voorbehouden. 

Onder het 'Scheldevraagstuk' versta ik hier de politieke en juridische discussie 
over de Belgische (Vlaamse) aanspraak op het recht de Westerschelde aan alle 
huidige en toekomstige behoeften van de scheepvaart en het verkeer aan te pas-
sen. Het hing in de praktijk samen met een pakket van Schelde-, Maas- en andere 
bilaterale problemen, die hier buiten beschouwing blijven. In het (door de Neder-
landse Eerste Kamer verworpen) verdrag van 3 april 1925, respectievelijk het 
Belgische memorandum van 12 januari 1929, werd het betreffende recht op aan-
passing als volgt geformuleerd: 

(IV, par. 2)  Les Hautes Parties Contractantes considèrent comme un principe essentiel que l'Escaut oc-
cidental et ses accès depuis la haute mer, ainsi que l'Escaut en aval des installations maritimes du port 
d’Anvers, doivent répondre à toute époque, au point de vue de la navigabilité, aux conditions exigées 
tant par les progrès de la construction navale que par les besoins croissants de la navigation.1 
[(IV, par. 2)  De Hoge Verdragsluitende Partijen beschouwen het als een wezenlijk beginsel, dat de 
Westerschelde en zijn toegangen vanuit zee, alsmede de Schelde stroomafwaarts van de zeehaven 
van Antwerpen, te allen tijde uit het oogpunt van bevaarbaarheid moeten voldoen aan de eisen die 
gesteld worden door zowel de ontwikkeling van de scheepsbouw als de toenemende behoeften van 
de scheepvaart.] 

L'Escaut doit, à toute époque, être en état de laisser passer les plus grands navires et de satisfaire à 
tous les besoins croissants du trafic et du commerce maritimes. 
[De Schelde moet te allen tijde geschikt zijn voor de vaart met de grootste vaartuigen en voldoen 
aan alle toenemende behoeften van handel en scheepvaart.]2 

                                                                    
1 Verdrag van 3 april 1925 te Den Haag. Lagemans, Recueil des traités, dl. 19, nr. 1215, p. 589, toelichting 
p. 606-607. 
2 Belgisch memorandum van 12 jan. 1929. Bescheiden in zake de tusschen Nederland en België hangende 
vraagstukken door de wederzijdsche regeeringen gewisseld sedert de verwerping van het verdrag van 3 
april 1925, p. 102. 
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De aanspraak op aanpassing van de Westerschelde aan alle tegenwoordige en toe-
komstige behoeften werd vanaf 1919, bij de eerste onderhandelingen na de Eerste 
Wereldoorlog, door België beschouwd als een 'wezenlijk beginsel', omdat 'Antwer-
pen anders tot verval en ondergang gedoemd zou zijn'. Naast de kwestie van de 
aanpassing van de vaarweg speelde een aantal andere problemen, zoals de be-
voegdheden van een gemeenschappelijke beheers- dan wel technische advies-
commissie en de verdeling van de kosten. Nederland stelde, na de verwerping van 
het verdrag van 1925, in zijn 'schema' van 23 oktober 1928 een Schelderegime 
voor dat – onder vrijwaring van zijn volle soevereiniteit – voorzag in: 

(a)  verplichting, voor beide landen, om het behoud en de verbetering van de vaargeulen van de 
Schelde en van hare toegangen tot volle zee te verzekeren, onder bescherming van de andere be-
langen, welke met dien waterweg verband houden, met name die der belendende gronden; 
(b)  scheidsrechterlijke uitspraak in geval van geschillen; 
(c)  waarborgen, dat de zaken snel worden afgewikkeld.3 

België wees dit aanbod af en stelde vanaf begin 1929 zijn eigen eisen voor als een 
bestaande juridische verplichting van Nederland. De voornaamste reden daarvoor 
was waarschijnlijk dat het niet bereid was tot de tegemoetkomingen aan de Maas 
die Nederland op zijn beurt verwachtte (zie paragraaf 0.2, ad 4 en 5). Het leidde tot 
de uitwisseling van verschillende nota's met argumenten en tegenargumenten en 
tot het verschijnen van een veelheid aan publicaties over het onderwerp. 

Stelling van de Belgische regering 

De officiële Belgische stelling over het statuut van de Schelde was eenvoudig maar 
verstrekkend. De Belgische regering betoogde in haar memorandum van 12 janua-
ri 1929 dat artikel 9, paragraaf 1, van het scheidingsverdrag van 1839 de bepa-
lingen van de artikelen 108 tot en met 117 van de slotakte van het congres van 
Wenen van toepassing had verklaard op de grensscheidende of -overschrijdende 
Belgisch-Nederlandse rivieren, waaronder de Schelde. Het artikel 113 van die akte 
bepaalde: 

(113)  Chaque État riverain, se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son ter-
ritoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver 
aucun obstacle à la navigation.4 
[(113)  Elke oeverstaat draagt zorg voor het onderhoud van de jaagpaden die over zijn grondgebied 
lopen, en voor de noodzakelijke werken op hetzelfde traject in het rivierbed, zodat de scheepvaart 
geen enkele hindernis ondervindt.] 

Artikel 117 van de slotakte van Wenen verwees naar een bijlage XVI met een alge-
meen rivierenreglement, een bijzonder reglement voor de Rijn, en een reglement 
voor onder andere de Schelde. In dat laatste was in artikel 5 bepaald: 

                                                                    
3 Nederlands schema van 23 okt. 1928, Franse tekst met vertaling. Bescheiden in zake de tusschen Neder-
land en België hangende vraagstukken, punt 5A, p. 89. 
4 Parry, The consolidated treaty series, dl. 64, p. 453-493. Lagemans, Recueil des traités, dl. 1, nr. 30, p. 
98-140. 
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(5) Les États riverains des rivières spécifiées à l'article 1 se chargent de l'entretien des chemins de ha-
lage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela a été arrêté à l'ar-
ticle 7 pour le Rhin.5 
[(5) De oeverstaten van de in artikel 1 genoemde rivieren dragen zorg voor het onderhoud van de 
jaagpaden en voor de noodzakelijke werken in het rivierbed, op dezelfde manier zoals dat is be-
paald in het artikel 7 voor de Rijn.] 

Het betreffende artikel 7 voor de Rijn was letterlijk hetzelfde als het artikel 113 
van de slotakte. De Belgische regering trok hieruit de conclusie dat de regelingen 
die na 1815 in het officiële Rijnoverleg waren afgesproken over onder meer on-
derhoud van het rivierbed en kostenverdeling in grote trekken ook zouden moeten 
gelden voor de Schelde. Daarbij gaf ze aan het Rijnbeleid '… om de scheepvaart te 
vergemakkelijken alsook om den vaarweg altijd in bruikbaren toestand te behou-
den' de zeer ruime uitleg van '… moet de stroom in staat van bevaarbaarheid wor-
den gehouden door ieder der oeverstaten op eigen kosten, en wel voortdurend, dat 
wil zeggen te allen tijde, dus om te beantwoorden aan de stijgende eischen van het 
verkeer'.6 

Antwoord van de Nederlandse regering 

De Nederlandse regering betreurde in haar memorandum van 7 mei 1929 dat de 
onderhandelingen op het juridische terrein waren gebracht, terwijl praktische 
oplossingen binnen bereik leken. Ze meende dat dit slechts tot verdere vertragin-
gen aanleiding zou kunnen geven. De regering was het niet eens met het Belgische 
juridische betoog en was desgewenst bereid de discussie aan te gaan. Ze zou ech-
ter, als dat niet spoedig tot overeenstemming zou leiden, de zaak willen voorleggen 
aan het Permanente Hof van Internationale Justitie. Hoewel de Nederlandse rege-
ring in eerste instantie geen juridisch standpunt wilde ontwikkelen, kon ze de ver-
leiding niet weerstaan België op vermeende tegenstrijdigheden te wijzen. België 
zou de Schelde boven Antwerpen, die ook onder het regime van artikel 113 van de 
slotakte viel, niet aan de eisen van de moderne riviervaart hebben aangepast. Ook 
wenste België niet mee te werken aan de verbetering van de Maasroute, tenzij 
Nederland het tegemoet zou komen voor wat betreft de verbinding tussen de 
Schelde en de Rijn.7 

Verdere verloop van de discussie 

De Belgische juridische argumentatie was niet erg gelukkig geweest, de Neder-
landse verwijten waren dat evenmin. België gaf in zijn nota van 28 mei 1929 aan 
                                                                    
5 Idem. 
6 Belgisch memorandum van 12 jan. 1929. Bescheiden in zake de tusschen Nederland en België hangende 
vraagstukken, p. 100-101. 
7 Nederlands memorandum van 7 mei 1929. Bescheiden in zake de tusschen Nederland en België han-
gende vraagstukken, p. 115-117. 
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dat een belangrijk doel van zijn juridisch betoog was geweest, aan te tonen dat elk 
land op zijn eigen gebied de kosten van onderhoud en verbetering zou moeten 
dragen. Het zou daarin tot concessies bereid zijn, maar wilde juist daarom tot uit-
drukking brengen wat het als zijn formele rechtspositie zag. De verwijten van te-
genstrijdigheid wimpelde het af door te wijzen op uitgevoerde of geplande verbe-
teringen aan de Belgische Schelde en Maas en op de uiteindelijke Nederlandse 
keuze voor een eigen lateraal kanaal aan de Maas. Het geschil over de Maas was in 
feite veel ingewikkelder, maar dat kwam in deze notawisseling niet tot uiting. De 
Belgische regering voelde er niet voor de Scheldekwestie voor te leggen aan het 
Permanente Hof van Internationale Justitie. Het zou volgens haar niet gaan om de 
interpretatie, maar om de herziening van verdragen 'die niet meer met de tegen-
woordige toestanden in overeenstemming waren'. Daarmee gaf ze eigenlijk aan dat 
het scheidingsverdrag geen goede rechtsgrondslag vormden voor een verplichting 
tot verbetering van de Westerschelde. De herziening zou volgens België niet alleen 
geboden zijn door rechts- en billijkheidsgronden, maar door feitelijke beweegre-
denen, voortvloeiend uit de nieuwe politieke en economische toestand. Door ele-
menten uit dit samenhangend vraagstuk los te maken, zou men de oplossing niet 
vergemakkelijken, noch verhaasten. België zou ingeval een vergelijk in der minne 
onmogelijk zou blijken, overwegen een uitweg te zoeken in een 'internationale 
oplossing'. Dat was een duidelijk dreigement, want een verwijzing naar de bemoei-
enis van de staten die de scheiding en onafhankelijkheid van België hadden gega-
randeerd, of de geallieerden van de vredesconferentie van Parijs.8 Het Nederlandse 
idee om het Permanente Hof te raadplegen was geen loze uitspraak: in 1936 zou 
Nederland na overleg met België dit Hof om een oordeel vragen in de zaak van de 
verdeling van het Maaswater (zie paragraaf 0.2, ad 5). Dat andere landen zich nog 
zouden mengen in het Scheldedebat was in 1929 al niet meer goed denkbaar; de 
tijden waren veranderd. 

De verschillende nota's en memoranda en alle andere relevante stukken werden 
gebundeld in een Witboek en ter kennis gebracht van de parlementen. De officiële 
discussie over de rechtsgronden van het vermeende Belgische recht op aanpassing 
van de vaarweg in de Westerschelde stopte daarmee. De kwestie werd een enkele 
maal bij volgende onderhandelingen wel weer ter sprake gebracht. Bij de onder-
handelingen over de 'waterverdragen' in de jaren tachtig (zie paragraaf 0.1) nam 
de Nederlandse delegatie slechts nota van de formele Belgische aanspraak. Nog bij 
de Vlaams-Nederlandse onderhandelingen in het najaar van 1993 over de verrui-
ming van de vaarweg in de Westerschelde, stelde Vlaanderen bij het artikel 2 over 
de 'grondslagen van de samenwerking' de volgende tekst voor: 

(punt 3)  Partijen aanvaarden als uitgangspunt van hun beleid dat door de uitvoering van water-
bouwkundige bouwwerken de veiligheid van de oeverlanden niet mag worden aangetast. 

                                                                    
8 Belgisch memorandum van 28 mei 1929. Bescheiden in zake de tusschen Nederland en België hangende 
vraagstukken, p. 135-138. 
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(punt 4)  Partijen aanvaarden als uitgangspunt van hun beleid dat de vaarweg in de Westerschelde 
dient te worden aangepast aan de tegenwoordige en toekomstige behoeften van de scheepvaart.9 

Uiteindelijk werd in het verdrag van 1995 een aanhef opgenomen waarbij beide 
partijen zich hun rechten voorbehielden, en ook het belang van andere aspecten en 
functies (dan de vaarwegfunctie) erkenden: 

… onverminderd de verdragen die tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België 
werden gesloten over de Schelde; 
overtuigd van het belang van het behoud en de ontwikkeling van de vaarwegfunctie van de Wes-
terschelde en de toegang tot de havens; 
rekening houdend met de veiligheid van de scheepvaart en van de waterkeringen; 
beklemtonend dat de zorg voor de vaarwegfunctie in harmonie moet geschieden met die voor de 
overige functies van de Westerschelde, waaronder de natuurfunctie;…10 

Steun in de literatuur voor de Belgische (Vlaamse) aanspraak 

De Belgische nota's en memoranda uit 1929 over het onderhoud en de verbetering 
van de Schelde werden in 1928 ingeleid door een artikel van Eduard Rolin 
Jaequemyns in een juridisch tijdschrift.11 Rolin ging er uitvoeriger op in, maar de 
overeenkomsten zijn zodanig dat men een direct verband mag aannemen.12 De 
auteur verwees in zijn stuk niet alleen naar artikel 9, paragraaf 1 van het schei-
dingsverdrag van 1839, maar ook naar paragraaf 2 (waarvan hij overigens de laat-
ste alinea wegliet): 

(9, par. 2)  En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, il est con-
venu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, 
seront soumis à une surveillance commune, … 
[(9, par. 2)  Wat meer bijzonder de scheepvaart op de Schelde en hare monden betreft, is overeen-
gekomen, dat het loodswezen en de betonning, zoo wel als het onderhoud der zeegaten (vaargeu-
len!) van de Schelde beneden Antwerpen, aan een gemeenschappelijk toezigt zullen worden on-
derworpen, …]13 

Hij stelde terecht vast dat artikel 9, paragraaf 2 van het verdrag van 1839 (en het 
reglement van 1843 dat er uit voort kwam) alleen sprak van conservation (onder-
houd, behoud). Daaraan kon geen recht van verbetering worden ontleend. Dat was 
voor de Belgische regering blijkbaar reden om deze paragraaf in haar argumenta-
tie niet te noemen. 

Rolin richtte zich daarom op paragraaf 1, die de artikelen 108 tot en met 117 – 
speciaal 113 en 117 – van de slotakte van Wenen van 1815 voor de Schelde van 

                                                                    
9 Ontwerpverdrag, stand 20 okt. 1993. Dossier 1e bijeenkomst Vlaams-Nederlandse onderhandelingen 
over de waterverdragen, Steenokkerzeel, 5 nov. 1993. 
10 Verdrag van 17 jan. 1995 te Antwerpen. NL-Trb, jrg. 1995, nr. 51. 
11 Rolin Jaequemyns, "L'Entretien de l'Escaut suivant les traités". 
12 De toenmalige Belgische minister van Buitenlandse Zaken Paul Hymans (1918-1920, 1924-1925, 
1927-1934, 1934-1935) en Eduard Rolin Jaequemyns kenden elkaar goed. Rolin was Hymans' juridisch 
raadsman bij de vredesconferentie van Versailles. Hymans, Paul Hymans, Mémoires, dl. 1, p. 361.  
13 NL-Stb., 1839, nr. 26, Franse tekst met Nederlandse vertaling. Ik vind 'vaargeulen' een betere verta-
ling van 'passes (navigables)' dan het gebruikte 'zeegaten'. 
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toepassing verklaarde. Hij ontwikkelde daarvoor de redenering die de Belgische 
regering in haar bovengenoemd memorandum van 12 januari 1919 overnam. Die 
hield in dat het Schelderegime in hoofdlijnen gelijk was aan dat van de Rijn, en dat 
Nederland de Westerschelde op eigen kosten aan alle nieuwe ontwikkelingen van 
de scheepvaart aan moest passen. Dit temeer omdat de mogendheden die in Lon-
den de Belgische onafhankelijkheid hadden voorbereid, streefden naar een 'bloei-
end en welvarend België met de daarvoor in zijn nieuwe politieke bestaansvorm 
nodige levensbronnen'.14 

N. Erkens gaf in 1967 in een artikel een overzicht van standpunten over het inter-
nationaal statuut van de Schelde, waaronder die met betrekking tot het onderhoud 
van de vaargeulen.15 Hij maakte het sindsdien gebruikelijke – maar wat ongenuan-
ceerde – onderscheid tussen een beperkende (of statische) en een ruime (of evolu-
tieve) uitleg van de verdragsbepalingen. Als voorbeeld van de eerste gaf hij die van 
Van Eysinga (zie hierna). De algemene regel van artikel 113 van de slotakte zou 
daarbij voor de Schelde vervangen zijn door de specifieke regel van artikel 9, para-
graaf 2 van het scheidingsverdrag. Die laatste zou alleen verplichten tot onderhoud 
van de vaargeulen. Andere, nog restrictievere interpretaties die Erkens aanhaalde, 
zijn te onwaarschijnlijk om hier te herhalen. Voor de ruime uitleg – die hij onder-
steunde – verwees Erkens naar die van Rolin Jaequemyns. De aanname van Erkens 
dat Nederland zich bij de conferentie in Londen verzet zou hebben tegen de hele 
paragraaf 2 van artikel 9 klopt niet. Nederland had juist zonder probleem met de 
zinsnede over de verplichting tot 'onderhoud van de vaargeulen' ingestemd.16 

Een juridisch interessante analyse schreven Eric Suy en Karel Wellens in 1999.17 
Zij waren het met Rolin eens dat er een intrinsieke verdragsband was tussen de 
regeling voor de Rijn en die voor de Schelde, en dat de opstellers van de slotakte 
van Wenen een Europees rivierenrecht tot stand wilden brengen. Ze vonden daar-
om dat naast het vermeende 'evolutieve' Rijnregime geen 'statisch' Schelderegime 
kon bestaan. De betekenis van de in artikel 113 bedoelde 'noodzakelijke werken in 
het rivierbed', leidden de auteurs af uit (a) de doelstelling van vrije scheepvaart, 
die wezenlijk evolutief zou zijn, (b) de ontwikkeling aan de Rijn, waar ook verdie-

                                                                    
14 '… que la Belgique florissante et prospère, trouve dans son nouveau mode d'existence politique les 
ressources dont elle a besoin pour le soutenir, …' Verslag van 18 jan. 1931. Recueil de pièces diploma-
tiques relatives aux affaires de la Hollande et de la Belgique en 1830 et 1831, dl. 1, p. 107. 
15 Erkens, "Le statut international de l'Escaut", speciaal p. 367-372. 
16 'Quant à la navigation de l'Escaut, le gouvernement des Pays-Bas n'a jamais eu l'intention de l'entra-
ver. … la Hollande considère la liberté de l'Escaut comme la conséquence immédiate d'un traité équi-
table de séparation. Elle est prête à s'engager … à veiller à la conservation des passes dudit fleuve, …' 
[Wat betreft de scheepvaart op de Schelde, heeft de Nederlandse regering nooit de bedoeling gehad die 
te belemmeren. … Holland ziet de vrijheid van de Schelde als het onmiddellijke gevolg van een even-
wichtig scheidingsverdrag. Het is bereid zich te verplichten … tot de zorg voor het onderhoud van de 
vaargeulen van deze rivier, …] Memorandum van 14 dec. 1831 van de Nederlandse regering aan de 
conferentie in Londen. Recueil de pièces diplomatiques, dl. 2, p. 159-160. 
17 Suy & Wellens, "Is het water tussen België en Nederland niet diep genoeg? Volkenrechtelijke aspecten 
van de verdieping van de Schelde". Deze auteurs maakten dezelfde vergissing (p. 555) als die bedoeld 
bij de vorige voetnoot. In dit artikel werd, nogal selectief, niet ingegaan op de stellingen van Van Eysin-
ga. 
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pingswerken zouden zijn uitgevoerd, (c) het doel van de conferentie van Londen 
een welvarend België te scheppen, en (d) de absolute voorrang die het principe 
van vrije scheepvaart in de slotakte van Wenen gekregen zou hebben op de zorg 
van de overheid voor andere functies en op alle latere regelingen van oeverstaten. 
Nederland zou daarom onvoorwaardelijk verplicht zijn alle voor de handel en de 
scheepvaart nodige verbeterings- en verdiepingswerken in de Westerschelde uit te 
voeren. Dat zou niet alleen moeten op verzoek van België, maar – op grond van het 
internationale karakter van de slotakte van Wenen – van elke zeevarende natie die 
er een belang had. Ook verwezen deze auteurs naar het estoppel-beginsel, dat niet 
toeliet gerechtvaardigd vertrouwen te schaden door terug te komen op eerdere 
acties of verklaringen. Op basis van de Nederlandse houding in andere kaders zou 
Vlaanderen medewerking aan de verdieping van de Schelde kunnen eisen. 

Eric van Hooydonk wijdde in 2002 een zeer uitvoerige verhandeling aan het sta-
tuut van de Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen.18 Ze bevatte in de inlei-
ding een lange lijst van klachten en beschuldigingen aan het Nederlandse adres, 
maar weinig informatie over de Nederlandse gevoelens, overwegingen en bedoe-
lingen. Van Hooydonk volgde de argumentatie van Rolin dat artikel 113 van de 
slotakte van toepassing was op de Schelde, en wel op precies dezelfde wijze als 
voor de Rijn. Nederland zou verplicht zijn op eigen kosten te zorgen voor voortdu-
rende aanpassing van de Westerschelde aan alle nieuwe eisen in verband met de 
zich ontwikkelende scheepvaart. Goede trouw bij de uitleg van artikel 113 zou 
vereisen dat steeds het bereiken van het beoogde nuttig effect voorop zou moeten 
staan. Terughoudendheid vanwege de inperking van de Nederlandse soevereiniteit 
zou hier niet aan de orde zijn, omdat het zou gaan om de bescherming van de be-
langen van de internationale statengemeenschap. Van Hooydonk gaf een wat kari-
katurale beschrijving van het Nederlandse officiële standpunt, dat hij afleidde uit 
het juridisch verweer van Van Eysinga uit 1928. Dat was enkel een reactie geweest 
op het schot voor de boeg van Rolin uit hetzelfde jaar. Zonder speciaal op de argu-
menten van Van Eysinga in te gaan, behandelde de auteur een zestal elementen die 
de onhoudbaarheid van de Nederlandse stellingen zouden aantonen. Het is moei-
lijk op dat zeer lange betoog in te gaan. Het verwart juridische argumenten en be-
spiegelingen van Nederlandse rechtsgeleerden, publicisten en verdere geïnteres-
seerden, soms ook parlementsleden, met officiële standpunten van de Nederlandse 
regering. Zover mij bekend heeft de Nederlandse regering nooit specifiek inhoude-
lijk gereageerd op de Belgische juridische stellingname van 12 januari 1929. Ze 
heeft slechts laten weten dat ze die zienswijze niet deelde, en een juridische dis-
cussie erover voor niet zinvol, zelfs contraproductief hield.19 Voor het overige 

                                                                    
18 Van Hooydonk, "Het juridisch statuut van de Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen in actueel 
en Europees perspectief", speciaal p. 146-198. 
19 Nederland en België verduidelijkten wel hun positie bij de Verkeers- en Doorvoerconferentie (Barce-
lona,1921) van de Volkerenbond. Deze algemene discussie viel echter niet samen met de specifieke 
over de Schelde. De conferentie stelde een ontwerpverdrag over het regime van internationale water-
wegen op, dat uiteindelijk niet tot stand kwam. Zie Comptes rendus et textes relatifs à la Convention sur 
le régime des voies navigables d'intérêt international (Genève, 1921). Dit valt verder buiten het bestek 
van deze studie. 
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heeft, denk ik, alleen het stuk van Van Eysinga een semi-officiële status. Maar het 
was een juridische analyse van enkele aspecten, geen volledig juridisch pleidooi en 
zeker geen beleidsstuk. 

Van Hooydonk schetste de achtergrond vanwaaruit hij de problematiek benaderde. 
Hij haalde (met verwijzing naar andere, ook Nederlandse, auteurs) aan: 'dat het 
Scheidingsverdrag, met zijn voor België duidelijk nadelige territoriale regelingen 
voor Zeeuws-Vlaanderen en Limburg, veel Belgen in de 19e eeuw bleef herinneren 
aan de Nederlandse knechting van Antwerpen in vorige eeuwen, terwijl de instel-
ling van de Scheldetol de verafschuwde Nederlandse positie onderstreepte. De 
Belgische politieke elite bleef over de "vernederende" scheidingsregeling "bijzon-
der gegriefd" en vond het Scheidingsverdrag een "fopperij". De Belgische minister 
Hymans kloeg tijdens de onderhandelingen te Versailles nogmaals de traktaten 
aan, die hij beschouwde als het laatste overblijfsel van deze oude Nederlandse 
politiek van overheersing van de Schelde.' 20 Deze achtergrond van verongelijkt-
heid vertroebelde mijns inziens het zicht op de situatie en bemoeilijkte een even-
wichtige benadering. 

Het artikel van Eddy Somers uit dezelfde bundel van de Antwerpse Zeerechtdagen 
was milder van toon, maar het kwam in zijn juridische slotsom op hetzelfde uit.21 
Somers vond dat de verplichting uit de slotakte om de vrijheid van scheepvaart in 
de Schelde in stand te houden, vanzelf de verplichting tot verbeteringswerken 
meebracht. Anders zou die vrijheid door de evolutie van de scheepvaart in het 
gedrang komen en op den duur inhoudsloos worden. Ook Marc de Decker behan-
delde in 2015 in zijn boek over het Europees internationaal rivierenrecht de ver-
plichting tot verbetering van waterwegen ('bevaarbaarheidsplicht') vanuit het 
recht op vrije scheepvaart, samenhangend met dat van onbelemmerde handel.22 
De allesoverheersende voorrang voor de vrije vaart op internationale rivieren zou 
weinig ruimte laten voor voorwaarden en beperkingen bij die plicht. De radicale 
betekenis die veel Belgische auteurs gaven aan het recht van vrijheid van scheep-
vaart paste in de traditie van, en had duidelijke parallellen met, de verdediging van 
het 'natuurrecht' van vrije riviervaart door politici en publicisten in het Zuiden van 
de 17e tot in de 19e eeuw. 

Uitspraken en reacties ten gunste van de Nederlandse positie 

De Belgische regering zelf, in de persoon van minister van Buitenlandse Zaken Paul 
Hymans, verklaarde nog in 1919 in een toespraak voor de Opperste Raad der Geal-
lieerden in Parijs – na een klacht over vermeende Hollandse traagheid bij werken 

                                                                    
20 Van Hooydonk, "Het juridisch statuut van de Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen", p. 196. 
Citaten van C.A. Tamse, K.C. Peeters en H.T. Colenbrander. 
21 Somers, "Juridische aspecten inzake het onderhoud van de Schelde", p. 461-468. 
22 De Decker, Europees internationaal rivierenrecht, p. 956-997. 
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in de Westerschelde – dat het scheidingsverdrag niet voorzag in een regeling voor 
verbeteringen aan die vaarweg: 

… Toutes les mesures que la Belgique estime nécessaires pour l'entretien et l'aménagement du fleuve 
ne peuvent être arrêtées que d'un commun accord et avec le consentement de la Hollande. Nous ne 
pouvons donc rien faire si la Hollande exerce son droit de veto. … … D'autre part, le Traité de 1839 n'a 
prévu que la conservation des passes et n'a pas envisagé d'améliorations, d'agrandissements et de rec-
tifications. Dans l'avenir, pour maintenir Anvers à la hauteur des nécessités techniques, des approfon-
dissements et des rectifications seront nécessaires pour lui permettre de recevoir les navires modernes; 
… Nous sommes donc exposés dans l'avenir à de graves dangers, car la Hollande, se basant sur le Trai-
té de 1839, peut refuser ces travaux afin de ne pas laisser concurrer Rotterdam. …23 
[… Alle maatregelen die België noodzakelijk vindt voor het onderhoud en de verbetering van de ri-
vier kunnen slechts in onderlinge overeenstemming en met toestemming van Holland worden ge-
troffen. We kunnen dus niets doen als Holland zijn vetorecht gebruikt. … … Anderzijds heeft het 
Verdrag van 1839 enkel het onderhoud van de vaargeulen voorzien, en geen verbeteringen, ver-
ruimingen en rechttrekkingen. In de toekomst zijn er verdiepingen en rechttrekkingen nodig om 
Antwerpen te laten voldoen aan de technische eisen om de moderne schepen te ontvangen; … We 
lopen dus in de toekomst grote gevaren, want Holland kan, zich baserend op het Verdrag van 1839, 
deze werken weigeren om Rotterdam geen concurrentie te laten aandoen. …]  

Om die reden eiste Hymans ook geen (internationale) bevestiging van een recht 
dat België al zou hebben, maar vroeg hij de volledige Belgische soevereiniteit over 
de Westerschelde tot aan de zee en over het hele kanaal van Gent naar Terneuzen. 

Willem van Eysinga reageerde in 1928 – mogelijk op vraag van de Nederlandse 
regering – meteen en in hetzelfde tijdschrift op het artikel van Rolin Jaequemyns.24 
Van Eysinga wees Rolin op de grote verschillen die in de loop der tijd tussen de 
regimes voor de verschillende Europese rivieren waren ontstaan, ondanks de ge-
meenschappelijke oorsprong in artikel 113 van de slotakte. Niemand had ooit ver-
klaard dat dit in strijd was met de letter of de bedoeling van die slotakte. De ver-
schillen waren verklaarbaar uit het vaak totaal andere karakter van die rivieren. Zo 
was de Rijn een binnenvaartweg en kende de Westerschelde zeescheepvaart. De 
verplichtingen tot onderhoud van de rivieren uit de slotakte en uit het scheidings-
verdrag waren verder overzienbaar en niet al te kostbaar geweest. Ze waren ver-
bonden met de zeer beperkte technische mogelijkheden (nauwelijks baggeren en 
mechanisatie) en de kleine schepen met geringe diepgang van die tijd. Uitbreiding 
van die verplichting zouden de auteurs van de slotakte zich niet hebben kunnen 
voorstellen. Ze zou in sommige gevallen ook tot grote ongelijkheid leiden, vooral 
als één partij zeer grote kosten zou moeten maken zonder daar enig voordeel van 
te hebben. Een dergelijke vergaande en onvoorspelbare regeling zou in Wenen 
nooit door de deelnemende landen als standaardregime voor alle internationale 
rivieren van Europa zijn goedgekeurd. 

In het Rijnoverleg van de eerste helft van de 19e eeuw speelde volgens Van Eysinga 
het onderhoud van de rivier nauwelijks een rol. Laat staan dat er sprake was van 
                                                                    
23 Toespraak van Hymans op 11 febr. 1919 in Parijs. Tekst opgenomen in Colenbrander, Nederland en 
België: Adviezen en opstellen uit de jaren 1919 en 1925-1927, speciaal p. 1-5. Een korte verwijzing naar 
deze passage is te vinden in Hymans, Paul Hymans, Mémoires, dl. 1, p. 361. 
24 Van Eysinga, "L'Entretien de l'Escaut suivant les traités". Van Eysinga was o.a. langjarig Rijncommis-
saris. 
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verbetering. Onderhoud beperkte zich tot de jaagpaden en het verwijderen van 
accidentele obstakels als wrakken, boomstronken en dergelijke. Dat was ook de 
situatie aan de Schelde bij het sluiten van het scheidingsverdrag. In de akte van 
Mainz voor de Rijn van 1831 was géén sprake van enige verdergaande verplichting 
tot verbetering, eerder van een inperking.25 De akte van Mannheim van 1868 
bracht daarin geen verandering. Hetzelfde gold voor het reglement voor de Maas 
van 1843. De verbeteringen die in de tweede helft van de 19e eeuw aan de Rijn, net 
als aan de Maas, plaatsvonden, gebeurden vrijwillig uit eigenbelang en op basis van 
wederkerigheid tussen de oeverstaten. 

Voor wat de Schelde betrof, haalde Van Eysinga ook de laatste zin van de tweede 
alinea van paragraaf 2 van artikel 9 van het scheidingsverdrag aan (die de Belgi-
sche regering en Rolin niet hadden genoemd): 

(9, par. 2)  … Les deux Gouvernements s'engagent à conserver les passes navigables de l'Escaut et de 
ses embouchures, et à y placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie 
du fleuve. 
[(9, par. 2)  … De beide Regeringen verbinden zich ieder voor haar gedeelte der rivier, om de be-
vaarbare zeegaten (vaargeulen!) van de Schelde en van hare monden te behouden, en daar de 
noodige tonnen en boeijen te plaatsen en te onderhouden.]26 

Nederland stemde tijdens de onderhandelingen in Londen zonder meer in met 
zowel paragraaf 1 als met de passage over het onderhoud in paragraaf 2 van arti-
kel 9, terwijl andere onderwerpen wel aanleiding gaven tot problemen. Van Eysin-
ga leidde hieruit af dat noch Nederland noch één van de andere aanwezige landen 
in die paragrafen een quasi onbeperkte verplichting tot aanpassing en verbetering 
van de vaarwegen heeft gezien. Dat was ook de reden waarom artikel 69 van het 
reglement van 20 mei 1843 ter uitvoering van artikel 9 van het scheidingsverdrag 
wel nog nader ingaat op het controleren van de tonnen en boeien, maar het behoud 
van de vaarweg alleen terloops noemt.27 Van Eysinga zag in het feit dat paragraaf 2 
van artikel 9 van het scheidingsverdrag een verbijzondering (namelijk voor de 
Schelde) van paragraaf 1 was, een teken dat die tweede paragraaf in geen geval een 
ondergeschikte betekenis kon hebben. 'Het behoud van de bevaarbare geulen' zou 
de manier zijn waarop bij de Schelde uitvoering moest worden gegeven aan de 
verplichting uit de slotakte om 'noodzakelijke werken in het rivierbed uit te voe-
ren, zodat de scheepvaart geen enkele hindernis zou ondervinden'. In de praktijk 
                                                                    
25 'Ils s'engagent de plus, chacun pour l'étendue de son territoire, … à faire cesser sans retard et à leurs 
frais tous les obstacles de navigation qui pourraient se rencontrer dans le lit de la rivière même, pour 
autant, toutefois, que les obstacles résulteront du défaut de surveillance et d'entretien convenable.' [Ze 
verbinden zich er bovendien toe, elk voor zijn eigen grondgebied, … zonder vertraging en op hun kosten 
alle hindernissen voor de scheepvaart die zich in het rivierbed zelf zouden kunnen bevinden weg te 
nemen, voor zover echter dat de hindernissen het gevolg zijn van gebrek aan toezicht en goed onder-
houd.] Art. 67 van de akte van Mainz, geciteerd door Van Eysinga, p. 172. Art. 38 van het reglement ter 
uitvoering van art. 9 van het scheidingsverdrag met betrekking tot de scheepvaart op de Maas, van 20 
mei 1843 te Antwerpen, bepaalt vrijwel hetzelfde.  
26 NL-Stb., 1839, nr. 26, Franse tekst met Nederlandse vertaling. Volgens Van Eysinga had Nederland de 
tekst 's'engagent à conserver les passes navigables' op 14 dec. 1831 voor het eerst voorgesteld. Van 
Hooydonk (p. 170) ontdekte dat België het al op 30 sept. 1831 had genoemd. Beide partijen waren het 
er in elk geval over eens. 
27 NL-Stb., 1943, nr. 45 (p. 37). 
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van het vervolg nam België steeds de kosten van verbeteringen op zich, afgezien 
van gevallen waarin er aan beide zijden een behoefte bestond. Zo stak Nederland 
veel geld in onderhoud door wrakkenberging, en in dijken en oeverbeschermingen 
die de polders moesten beschermen en tegelijk de geulen op hun plaats hielden. 
Ook droeg Nederland het grootste deel van de kosten van verlichting, tonnen en 
boeien. De verplichtingen ingevolge de slotakte, en de in dat kader uitgevoerde 
werken, waren voor de Rijn en de Schelde beide beperkt tot het onderhoud. Over 
de grote lijnen daarvan hadden ook nooit misverstanden bestaan, tot België vrij 
recent zijn these over uitgebreide verplichtingen naar voren bracht. 

De Italiaanse hoogleraar internationaal recht Manfredi Siotto Pintor schreef in 1928 
een verhandeling over de Scheldekwestie, die hij goed bleek te kennen.28 We bepa-
len ons hier tot de juridische kant. Siotto was er duidelijk over dat paragraaf 2 van 
artikel 9 van het scheidingsverdrag een nadere invulling gaf aan paragraaf 1 waar-
mee onder andere artikel 113 van de slotakte van toepassing verklaard werd. Dat 
betekende dat partijen enkel verplicht waren de vaargeulen van de Schelde goed te 
onderhouden. Voor een ruimere uitleg, zoals de verplichting tot verbetering in het 
licht van nieuwe ontwikkelingen, zag hij geen rechtsbasis. Hij wees erop dat ook in 
de naoorlogse verkeersconferenties (het statuut voor het regime van internationale 
waterwegen van Barcelona, 1921) een duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen 
onderhoud en verbetering. Het tweede werd met veel meer voorwaarden omgeven. 
Naast het scheepvaartbelang van de ene staat golden ook wezenlijke belangen van 
andere staten. Als die andere belangen vitaal waren, gingen ze in elk geval voor. Een 
recht op welvaart op kosten van een ander was volgens hem in het internationaal 
recht onbekend. Siotto meende dat een beroep op billijkheid of rechtvaardigheid 
beter paste in deze kwestie dan het starre idee van wet en recht. 

Verreweg de meeste commentatoren, zoals Paul Bastid29 in 1928 en Pierre-André 
Bovard30 in 1950, erkenden dat de regeling van het scheidingsverdrag alleen 
spreekt van onderhoud, maar dat de grens tussen onderhoud en verbetering niet 
steeds duidelijk is. Er zou geen duidelijke rechtsgrond bestaan om zonder meer 
grote nieuwe werken in de Westerschelde te eisen, zeker niet volledig op kosten 
van Nederland. Toch was het duidelijk dat er af en toe werken nodig waren die 
boven normaal onderhoud uitgingen. Verschillende auteurs droegen oplossingen 
aan, om voor de toekomst tot een meer bevredigende regeling te komen. 

Channa Samkalden & Thijs Berger brachten in 2001 een advies over de Schelde-
verdieping uit aan de Werkgroep Schelde-estuarium.31 Ze verbreedden het volken-
rechtelijke blikveld door naast de oude verdragen ook de toepasselijkheid van het 
internationale milieurecht te onderzoeken. Ook hun conclusie was dat uit de slot-
akte en het scheidingsverdrag, of hun latere uitwerking, geen verplichting voor 
Nederland volgde om tot verdere verdieping over te gaan. Waar er ruimte voor 

                                                                    
28 Siotto Pintor, "Le régime international de l'Escaut", speciaal p. 339-345 en 348-351. 
29 Bastid, "La question de l'Escaut et le différend hollando-belge", p. 697-702. 
30 Bovard, La liberté de navigation sur l'Escaut, p. 41-42, en 129-134. 
31 Samkalden & Berger, Advies verdieping van de Westerschelde in volkenrechtelijk perspectief. 
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twijfel was, zou de minst belastende uitleg aangewezen zijn. Uit niets zou blijken 
dat het doel van de bevordering van vrije handel en scheepvaart bereikt moest 
worden door een verplichte steeds verdergaande verdieping. Verder zouden de 
oude verdragen evolutief uitgelegd moeten worden, niet met het oog op de steeds 
grotere schepen, maar op basis van het zich ontwikkelende volkenrecht. Dat ruim-
de een grotere plaats in voor het milieu en andere belangen, en bevestigde in geen 
geval een absolute voorrang voor de scheepvaart. Ook concrete latere milieuver-
dragen en -regelingen, die betrekking hadden op de Schelde, vereisten dat reke-
ning gehouden werd met het milieu. De verdieping zou dus tegen beperkingen 
aanlopen, zeker als geen voldoende compensaties mogelijk waren. 

Verdere eigen opmerkingen en conclusie 

De bovengenoemde theses geven mij aanleiding tot enkele opmerkingen. De mees-
te Belgische auteurs stelden dat volgens de 'Nederlandse' interpretatie de tweede 
paragraaf van artikel 9 van het scheidingsverdrag een beperking inhield van de 
algemene regel van artikel 113 van de slotakte (uitvoering van noodzakelijke wer-
ken om hinder voor de scheepvaart te voorkomen). Ik geloof dat geen Nederlandse 
autoriteit dat heeft beweerd. Van Eysinga had het over een forme spécialisée (ver-
bijzondering). Uit niets blijkt dat hij het een inperking zou vinden. Naar mijn me-
ning houden de betreffende bepalingen van de slotakte en het scheidingsverdrag in 
wezen hetzelfde in. Alleen hebben de meeste rivieren slechts één geul en is er bij 
de Westerschelde sprake een breed estuarium met meerdere geulen, die zich soms 
verleggen. Mogelijk heeft men in de bedoelde paragraaf 2 willen laten uitkomen 
dat het ging om het vrijhouden van de vaargeulen (passes navigables) van de Wes-
terschelde, en niet om de nevengeulen, de platen en slikken enzovoort. 

Ik wijs verder op het vrijwel vergeten artikel 30 van de slotakte, dat (met alle ver-
schillen) een verrassende parallel vertoont met de bepalingen over de Wester-
schelde. De bovenloop van de Eems lag in 1815 in het Pruisische Westfalen en de 
benedenloop in het 'Britse' Hannover. 

(30)  S.M. le Roi de Prusse et S.M. Brittannique, Roi d'Hanovre, animés du désir de rendre entièrement 
égaux et communs à Leurs sujets respectifs les avantages du commerce de l'Ems et du port d'Emden, 
conviennent à cet égard de ce qui suit: 

1°.  Le gouvernement Hanovrien s'engage à faire exécuter à ses frais, dans les années 1815 et 1816, les 
travaux qu'une commission mixte d'experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et l'Ha-
novre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de l'Ems, de la frontière de la 
Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir constamment cette partie de la rivière dans l'état, dans 
lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation; 
2°.  Il sera libre aux sujets Prussiens d'importer et d'exporter par le port d'Emden toutes denrées, pro-
ductions et marchandises quelconques, … …(volgt regeling van wederzijds vrije scheepvaart).32 
[(30)  Z.M. de Koning van Pruisen en Z. M. de Koning van Groot-Brittannië en Hannover, geleid door 
het verlangen aan hun respectievelijke onderdanen de voordelen van de handel via de Eems en de 

                                                                    
32 Parry, The consolidated treaty series, dl. 64, p. 453-493. Lagemans, Recueil des traités, dl. 1, nr. 30, p. 
98-140. 
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haven van Emden geheel gelijk en gemeen te maken, komen daartoe het volgende overeen: 
1°.  De regering van Hannover verplicht zich op haar kosten in de jaren 1815 en 1816 de werken te 
laten uitvoeren die een gemengde commissie van deskundigen, die onmiddellijk door Pruisen en 
Hannover benoemd zal worden, noodzakelijk zal oordelen om het deel van de rivier de Eems van de 
grens van Pruisen tot aan haar monding bevaarbaar te maken, en om dat deel van de rivier steeds 
te onderhouden in de staat waarin die werken het ten voordele van de scheepvaart zullen hebben 
gebracht; 
2°.  Het zal de Pruisische onderdanen vrij staan via de haven van Emden alle waren, producten en 
handelsgoederen in en uit te voeren, … …(volgt regeling van wederzijds vrije scheepvaart)] 

De Eems was in het begin van de 19e eeuw een 'verwaarloosde' rivier die nauwe-
lijks bevaarbaar was. Door haar op te knappen werd ze onder de artikelen 108 tot 
en met 117 gebracht. Het ging in die tijd waarschijnlijk alleen om opruimings- en 
reguleringswerken, bochtafsnijdingen, oeverbevestigingen, bedijkingen, insnoe-
ringen van de vaargeul en de aanleg van jaagpaden. Bevaarbaarheid was hierbij 
blijkbaar een statisch begrip. Het latere onderhoud beperkte zich tot het handha-
ven van de eenmaal gereguleerde staat. Verdere verbetering hoorde in elk geval 
niet tot de verplichtingen. Artikel 30 (en 31) bevat verder handels- en verkeersre-
gelingen met wederkerig voordeel voor Hannover en Pruisen. De Eemsregeling is 
een aanwijzing dat het ook bij de Schelde ging om een eenvoudige verplichting tot 
behoud van de vaargeulen in de (goede) staat waarin ze waren. Ik wijs er nog op 
dat afspraken over het onderhoud van de bevaarbaarheid van rivieren al eeuwen-
lang voorkwamen. Ook in het verdrag van Munster beloofden de Spaanse koning 
en de Staten-Generaal 'de goede hant te houden, ende hare macht ende middelen 
te gebruijcken, een ijegelijck in het zijne, om de passagien vrij te maken, ende de 
zeen en rivieren navigabel …'.33 

Verschillende auteurs stelden dat de Rijn in het kader van de onderhoudsverplich-
ting ('uitvoeren van noodzakelijke werken zodat de scheepvaart geen enkele hin-
dernis ondervindt') door baggeren zou zijn verdiept. Vanwege de verdragsband 
tussen de Schelde en de Rijn zou dat daarom ook in de Schelde moeten gebeuren. 
Ik teken daarbij aan dat een vrij afstromende rivier alleen lokaal en tijdelijk, maar 
niet blijvend over grotere lengten kan worden verdiept. De vergissing dat men de 
vaardiepte van een rivier kon vergroten door haar uit te baggeren, werd al in de 
16e eeuw gemaakt (zie paragraaf 5.8). De waterdiepte wordt bepaald door de af-
voer, het verhang, de vorm van de doorsnede en de ruwheid van de bodem. Door 
een simpele verdieping zakt het wateroppervlak net zoveel als de bodem. Water-
standsverhoging kan wel bereikt worden door reguleringswerken, voornamelijk 
insnoering van de stroom door het aanleggen van dwarskribben. Bij de Rijn (en de 
Maas) gebeurden die werken na aparte afspraken op basis van wederkerigheid, 
niet in het kader van onderhoud. In het ingewikkelde estuariene systeem van de 
Westerschelde is regulering maar beperkt mogelijk. Omdat de waterstanden er 
grotendeels worden bepaald door de eb- en vloedwerking van de zee kan met bag-
geren in de vaargeul wél tijdelijk een grotere vaardiepte worden bereikt. Het zand 
en slib, die in hetzelfde systeem gestort worden, hebben echter de neiging weer 
                                                                    
33 Art. 75 van het verdrag van Munster, 30 jan. 1648. Eerder al in art. 35 van het verdrag van het Twaalf-
jarig Bestand (Antwerpen, 9 april 1609). Zie paragraaf 4.14 en 4.24. 
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terug te vloeien, zodat een permanente baggerinspanning nodig is. Het baggeren 
kan ook negatieve invloeden hebben op onder andere de stabiliteit van dijken en 
vooroevers, op de hoogwaterstanden en de kwaliteit van het aquatisch milieu. Het 
is daarom geen risicoloos 'onderhoud', maar dient met beleid te gebeuren. 

De vrijheid van scheepvaart had in de eerste helft van de 19e eeuw, toen de slotak-
te en het scheidingsverdrag gesloten werden, nog geen dimensie van vaardiepte of 
scheepsgrootte. Vergroting van de vaarweg in latere tijden was een keuze en geen 
nautische noodzaak. Om er een noodzaak van te maken was de omweg van het 
behoud of de groei van de welvaart van bepaalde steden of regio's nodig. Hoe sym-
pathiek die doelstelling ook is, men raakt daarmee wel ver van de simpele kern van 
de betreffende onderhoudsverplichting. Dat besefte de Belgische regering ook toen 
ze nog in 1919 vaststelde dat Nederland strikt genomen tot geen verbetering van 
de Westerschelde verplicht was (zie bovenstaand citaat van minister Hymans). Een 
buitenkans deed zich voor toen in 1921 in de nasleep van de vredesconferentie 
van Parijs en in het kader van de Volkenbond te Barcelona een conferentie plaats-
vond over het regime van vaarwegen van internationaal belang. België pleitte daar 
voor een verplichting tot verbetering van internationale rivieren, Nederland voor 
strikte voorwaarden daarbij en respect voor de soevereiniteit van elke staat. Uit de 
grote meningsverschillen hierover op de conferentie mag blijken dat die verplich-
ting geenszins tot het gevestigde Europese en niet-Europese rivierenrecht behoor-
de. De verdragstekst die de conferentie ten slotte aannam, bevatte veel compro-
missen. Van de 42 aanwezige staten ondertekenden 29 het verdrag, terwijl we-
reldwijd slechts 20 het ratificeerden. België tekende wel maar bekrachtigde het 
niet; Nederland tekende niet. Door de geringe aanhang bleef de betekenis van dit 
verdrag beperkt, zeker voor het volkenrecht. Artikel 10 regelde de uitvoering van 
(onderhouds- en) verbeteringswerken: 

(10, par. 3)  In the absence of legitimate grounds for opposition by one of the riparian States, including 
the State territorially interested, based either on the actual conditions of navigability in its territory, 
or on other interests such as, inter alia, the maintenance of the normal water-conditions, requirements 
for irrigation, the use of water-power, or the necessity for constructing other and more advantageous 
ways of communication, a riparian State may not refuse to carry out works necessary for the im-
provement of the navigability which are asked for by another riparian State, if the latter State offers 
to pay the cost of the works and a fair share of the additional cost of upkeep. It is understood, however, 
that such works cannot be undertaken so long as the State of the territory on which they are to be car-
ried out objects on the ground of vital interests.34 

De tekst was voor België én Nederland niet bevredigend en geen van beide beriep 
zich er later op. Wel speelde het idee erachter een rol in de verdere onderhande-
lingen. De voorwaarde van Nederland in het 'schema' van 23 oktober 1928 (zie de 
inleiding van dit naschrift) was er duidelijk op geïnspireerd. Ook in 1984 was dit 
stilzwijgend nog de referentie voor de Nederlands-Belgische Technische Schelde-
commissie in haar studierapport over de verdieping van de Westerschelde, pro-
gramma 48'/43'. Daarin concludeerde deze dat de verdieping kon worden uitge-

                                                                    
34 Verdrag van 20 april 1921 te Barcelona. League of Nations, Treaty Series, vol. VII (1921-1922), nr. 
172, p. 57 (35-63). 
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voerd 'zonder belangrijke wijziging van het regime van de Westerschelde, zonder 
gevoelige aantasting van zijn grote ecologische waarde, zonder de veiligheid van 
het scheepvaartverkeer te verminderen en de risico's voor bevolking en milieu te 
vergroten'. De verdieping schaadde kortom geen 'vitale Nederlandse belangen'.35 
Het betekende voor Nederland niet dat er een verdragsverplichting was, en dat het 
af zou moeten zien van eigen gerechtvaardigde eisen.  

Nadat de onderhandelingen van Barcelona in 1921 geen bruikbaar verdrag hadden 
opgeleverd, en de aanpassing van het scheidingsverdrag in 1927 ten slotte was 
mislukt, 'fabriceerden' Belgische advocaten in 1928 uit nood een opgerekte uitleg 
van artikel 113 van de slotakte. Misschien ongewild, raakte de Belgische regering 
daarmee in een juridische controverse, die onproductief was en eerder vertraagde, 
maar waarvan 'Antwerpen' geen terugkeer duldde. 

De Belgische (Vlaamse) stelling, dat elk land de verplichting zou hebben op eigen 
kosten zijn deel van een internationale waterweg aan alle nieuwe ontwikkelingen 
aan te passen, zou in de praktijk tot absurde consequenties en grote ongelijkheid 
leiden. Wallonië zou van Nederland kunnen eisen dat het meteen de hele Maasrou-
te op klasse VIb (vierbaksduwvaart) brengt. Zo’n verbetering zou Antwerpen 
waarschijnlijk, net als in de 20e eeuw, slecht bevallen. In de delta zou Nederland 
zijn eigen verbindingen met zee moeten aanleggen, onderhouden en verbeteren, 
maar ook grotendeels die van Antwerpen en Gent, die voor een dubbeltje op de 
eerste rang zouden zitten. Het is niet aannemelijk dat de deelnemers van het con-
gres van Wenen of dat van Londen iets dergelijks (ook voor hun eigen rivieren) 
hebben bedoeld. Ook de vroeger wel verdedigde stelling dat het (Belgische) 
scheepvaartbelang voorrang zou hebben op alle andere belangen, waaronder de 
veiligheid en het milieu, zou tegenwoordig geen regering meer voor haar rekening 
durven nemen. 

De door sommige schrijvers genoemde tegenstelling tussen een 'statische' en een 
'evolutieve' uitleg van de 'bevaarbaarheidsverplichting' is deels schijnbaar. Neder-
land heeft nooit gesteld dat de Westerschelde behouden moest blijven in de toe-
stand zoals ze in 1815 was. Volledige stilstand zou even absurd zijn als ongebrei-
delde verruiming. Wel zijn veel deskundigen van mening dat de slotakte van We-
nen en het scheidingsverdrag geen strikte juridische verplichting hebben gescha-
pen voor verbeteringen die boven het gewone onderhoud uitgaan. Ik merk op dat, 
wanneer verbeteringswerken er wél onder begrepen zouden zijn, de partijen er 
logischerwijze ook enige voorwaarden aan zouden hebben verbonden. Dat moge 
blijken uit de vele discussies die ontstonden bij verbeteringen aan de Rijn, de Maas 
en de Schelde en bij de onderhandelingen over het verdrag van Barcelona. Dat die 
voorwaarden ontbraken omdat de slotakte en het scheidingsverdrag zouden uit-
gaan van de absolute voorrang van de vrijheid van scheepvaart in de meest uitge-
breide zin, is onaannemelijk. Er bleven beperkingen bestaan in de vorm van onder 
andere politiereglementen, tollen (Scheldetol tot 1863), hier en daar zelfs van ver-

                                                                    
35 Verdieping Westerschelde, Programma 48'/43', dl. 3, p. 25-26. 
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bodemingsplicht.36 De betreffende bepalingen van de slotakte en van het schei-
dingsverdrag waren naar mijn mening bedoeld als startpunt, en boden zelf nauwe-
lijks aanknopingspunten voor een evolutie. Die eventuele ontwikkeling of evolutie, 
waarvan niemand destijds een duidelijke voorstelling had, zou gevonden moeten 
worden in het uitvoeringsoverleg van commissarissen en door nadere of aanvul-
lende reglementen en verdragen. Bij de meeste Europese rivieren heeft die ver-
dragsrechtelijke ontwikkeling ook plaatsgevonden. Het beste voorbeeld blijft de 
Rijn, maar bij elke rivier gebeurde het op eigen wijze. De slotakte speelde daarbij 
na korte tijd geen rol meer. De scheepvaart, de vaarwegen en de samenwerking 
evolueerden, en het positieve rivierenrecht volgde. Bij de Schelde ontbrak langere 
tijd overeenstemming over de rechtspositie. Nederland erkende wel het 'evolutie-
ve' karakter van de behoeften en van zijn burenplicht daaraan zoveel mogelijk 
tegemoet te komen. Het vond echter dat het daar – bij afwezigheid van een strikte 
juridische verplichting – redelijke voorwaarden en de eis van een aparte overeen-
komst aan mocht verbinden.  

Samenvattend kom ik tot de conclusie dat de 'constructie' van een historisch recht 
op ongeperkte verruiming van de vaarweg in de Westerschelde als al te gekunsteld 
afgewezen moet worden. De juridisering van een belangrijk bilateraal beleidson-
derwerp roept ook – buiten een kleine kring van belanghebbenden – meer weer-
standen op dan dat ze kan overtuigen. Ze heeft het tegendeel bereikt van wat er-
mee werd beoogd en zorgde voor belangrijke vertragingen. De kritiek van de Ne-
derlandse regering op de officiële Vlaamse stelling heeft naar mijn waarneming 
nooit verhinderd dat ze meedacht over, en meewerkte aan, gewenste aanpassingen 
van de vaarweg in de Westerschelde. Voorwaarden waren steeds dat (a) de Neder-
landse soevereiniteit werd gerespecteerd, (b) er geen vitale Nederlandse belangen 
werden geschaad, en (c) dat België of Vlaanderen wederkerig ook naar vermogen 
aandacht en medewerking schonk aan Nederlandse wensen. Inmiddels wordt 
steeds meer vanuit de samenhang van de Rijn-Maas-Scheldedelta gedacht, en min-
der vanuit het afzonderlijke belang van één haven (Antwerpen). In de praktijk van 
de laatste decennia is gebleken dat overleg in vertrouwen en samenwerking vanuit 
een gemeenschappelijke visie tot goede resultaten leidt. 

De verbeterde verhoudingen hebben in 2001 geleid tot een Langetermijnvisie 
Schelde-estuarium37 en in 2005 tot een Vlaams-Nederlands verdrag inzake de 
samenwerking op het gebied van het beleid en het beheer in het Schelde-
estuarium.38 Die samenwerking is volgens artikel 3, lid 2, gericht op een maximale 
beveiliging tegen overstromingen, een optimale toegankelijkheid van de Schelde-
havens, en op een gezond en dynamisch estuarien ecosysteem. Daarvoor richtten 

                                                                    
36 De reglementen moesten zo voordelig mogelijk zijn voor de handel van alle naties ('aussi favorable 
que possible au commerce de toutes les nations'). Art. 109 van de Slotakte van Wenen. Parry, The conso-
lidated treaty series, dl. 64, p. 490. 
37 Langetermijnvisie Schelde-estuarium, Hoofdrapport en Toelichting, jan. 2001, gemaakt door een 
projectorganisatie in opdracht van de Technische Scheldecommissie, vastgesteld door de Nederlandse 
en de Vlaamse regering. 
38 Verdrag van 21 dec. 2005 te Middelburg. NL-Trb, jrg. 2005, nr. 316. 



NASCHRIFT OVER HET 'SCHELDEVRAAGSTUK' 

611 

de beide regeringen een Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie op, met een Poli-
tiek College, een Ambtelijk College en een permanent uitvoerend secretariaat. Pa-
rallel daaraan werd een bescheiden Vlaams-Nederlandse Bilaterale Maascommis-
sie ingesteld, aanzienlijk soberder en met minder middelen en directe bemoeienis 
van de politiek. Ze is belast met de samenwerking inzake planvorming van in-
richting, hoog- en laagwaterbeheer, waterkwaliteitsbeheer, natuurbescherming en 
-ontwikkeling, monitoring en onderzoek, scheepvaart, natte infrastructuur en juri-
dische zaken. Dat alles voor de Gemeenschappelijke Maas (Grensmaas) en de 
daarmee verbonden Vlaamse en Nederlandse wateren. Het lijkt erop dat Neder-
land en Vlaanderen de periode van troebele betrekkingen in grens-, scheepvaart- 
en waterstaatskwesties achter zich hebben gelaten.  
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SUMMARY  

SUMMARY  

Translation of the title: Troubled relations: Boundary, navigation and water issues in 
the Low Countries before the year 1800. 

This dissertation examines a number of important questions arising from the his-
tory of relations between the Northern and Southern Netherlands until the year 
1800. It primarily focusses on three themes: 

(1) The strive for historical or safe boundaries. 
(2) The construction of strategic water works. 
(3) The theory and practice of river law and myths about them. 

In the introduction and epilogue I survey and comment in short on bilateral ques-
tions relating to boundaries, navigation and water management from the 19th up 
to the beginning of the 21st century. 

I investigated the three themes in interrelation to one another over a long period 
of time. In doing this, I combined the points of view of political history, legal histo-
ry and hydraulic engineering. In order to check customary opinions, and to be able 
to adjust or nuance them where necessary, I scrutinized well-known literature and 
original sources. Where possible, I have included other relevant but unknown or 
rarely known source materials. 

This study comprises six chapters: 

(1) Water and boundary issues in the Roman provinces Germania Inferior and 
Gallia Belgica. For this I retraced the plausible location of the frontier between 
those two territories. That limit was possibly taken over to demarcate zones of 
influence in the Early Middle Ages. Furthermore I critically investigated the con-
struction of strategic canals in the Lower Rhine area, and the diversion of the wa-
ter of the river Waal into the main stream of the Rhine (Nederrijn). Lastly, I discuss 
the major aspects of the theory and the practice of the Roman law on water, rivers 
and navigation, which in later centuries have often been misinterpreted and dis-
torted. 

(2) The situation of the 'Frisian' lands (Frisia, 5th-12th century), next to or within 
the Frankish realm, in connection to the arising of the Low Countries in later times. 
I focus on the development of the boundary between Frisia and the Frankish Em-
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pire, which possibly continued to exist as demarcation between the later Holy Ro-
man Empire and the Kingdom of France. I also deal with the organization of trade 
and river navigation in this period. 

(3) The centuries-long struggle (circa 1100-1329) between the counts of Holland-
Zeeland and Flanders over Zeeland 'Bewestenschelde' (the islands of Central Zee-
land, between the Eastern and the Western Scheldt). The King of the Romans, the 
French and English kings as well as other lords of surrounding territories have 
been involved in this competition. The final confirmation of the count of Holland-
Zeeland in the sovereignty over the area in 1329 stimulated the development of a 
contiguous apart province of Zeeland, with jurisdiction over the whole Western 
Scheldt, gateway to Antwerp. Further, I outline the development of the regional 
regulations for trade and navigation in the Scheldt delta from about 1350 to 1568. 

(4) Negotiations about the regime on the Scheldt during the Eighty Years' War 
(1568-1648). There didn't previously exist an accurate and complete monograph 
on these negotiations in successive phases of that war, nor a reliable analysis of the 
results. Thereby, different myths about the 'closure' of the Scheldt could arise and 
persist. In this chapter I presented some new or scarcely known sources, which 
provide a better understanding of the situation of navigation on the Scheldt during 
that period. I compared those conditions with those on other international rivers 
in Europe, and measured them up against the river law that Hugo Grotius advocat-
ed in that time. 

(5) Plans for Scheldt-Maas-Rhine canals (16th-18th century). Several ambitious 
plans were made in the Spanish and Austrian Netherlands, aiming to connect the 
Flemish coast with the Scheldt, Maas and Rhine by waterways, with branches to 
the old Brabant trading towns. The prince-bishopric of Liège and the Republic of 
the United Provinces strived for a connecting road or canal. Also in Prussia, a plan 
for a Maas-Rhine canal was investigated. I describe how the projects came about 
and were developed, how neighbouring countries reacted and, in general, the 
problems and resistance they met. I gave special attention to the complications of a 
Spanish project to connect the Rhine, Maas and Scheldt in 1626. As a possible part 
of the project, the government in Brussels considered combining this canal with a 
diversion of the Rhine river into the Maas. As a result, the Dutch Republic would 
have been cut off from her Rhine trade on one side and drowned in the swollen 
river on the other side. 

(6) The difficult coexistence of the Northern and the Southern Netherlands (17th 
up to the end of the18th century). This chapter discusses the cumbersome process 
which formed the borders between North and South, and the various plans for 
reunion, partition, safety zones and barriers together with their political and jurid-
ical implications. Furthermore, I conducted an extensive analysis of the diplomatic, 
public and juridical discussion about the right of passage on the Lower Scheldt in 
the period after the Peace of Münster (1648). 
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In the epilogue, I address the juridical arguments that have been put forward, or 
that could be raised, in the discussion on the 'Scheldt question'. That refers, at least 
until the end of the 20th century, to the issue of whether the Netherlands had a 
treaty obligation to adapt the Western Scheldt at their expense to meet all evolving 
demands of navigation. 

Some important conclusions of this dissertation are: 

○  The oldest 'historical' boundary between North and South is situated at the edge 
of the higher grounds south of the delta of Scheldt and Zwin, near the line Ghent-
Bruges. The counts of Holland-Zeeland and the Dutch Republic had legitimate or 
reasonable causes to extend their southern border in that direction. 

○  The claims of the Spanish king Charles II and the Austrian emperor Joseph II, on 
Maastricht and the surrounding area, were questionable and fabricated respectively. 

○  Through different projects, the government of the Spanish Netherlands has en-
deavoured to block the Rhine and Maas trade of the United Provinces and direct it 
to the Southern Netherlands. It also considered diverting the Rhine from its normal 
course to the Maas. 

○  The ideal of free international river navigation gave rise to myths about the his-
tory of river law. In general, free inland navigation existed only for own citizens. 
The French-German treaty of Münster (1648) did not constitute a first step to-
wards free international navigation. This treaty and other agreements about rivers, 
and confirmations thereof from the 17th and 18th century, aimed to curtail excess-
es but largerly maintained the old system. 

○  The 'closure' of the Scheldt dit not close off the Scheldt to trade. It was not a 
preconceived policy of the States General and did not have the objective to ob-
struct the Scheldt trade, nor did it cause the decline of Antwerp and the rise of 
Amsterdam as a commercial centre. 

○  Leading legal scholars before 1800, including Hugo Grotius, deemed compulsary 
transhipment on rivers reconcilable with international law. Transhipment has 
been common practice on the major European rivers into the 19th century. Free-
dom of trade and innocent passage of persons on international rivers were a rec-
ognized natural right, but passage of ships was an imperfect right. Access of foreign 
ships could be restricted for overriding reasons.  

○  The alleged Belgian (Flemish) historical right to unlimited improvement of the 
waterway in the Western Scheldt is an opportunist argument that has no basis in 
the applicable treaties or in international law. That does not detract from the 
Netherlands duty of care to its neighbours i.e. co-operating in response to evolving 
Flemish needs – when no vital Dutch interests are at stake. 
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Verdragen tussen Zeeland en Brugge, 1591/1596 

 

De Magistraet der Stad van Brugge 

hebbende seker vertoog gedaen aen de Staten van Zeland en 't Collegie 
van de Admiraliteyt tot Middelburg residerende 

op de openinge van de haven van der Sluys en vaert tot Brugge 

is daer op gevolgt seker accoort tusschen de voorschreven Staten van 
Zeland en 't voorschreven Collegie ter eenre en de voorschreven 

Magistraet van Brugge ter andere zijden in navolgende manieren.1 

 

[1] Eerst zijn de voorschreven Staten van Zeland, en 't voorschreven Collegie te 
vreden, de voorschreven openinge te accorderen, en de negotie en traffijke door 't 
Sluyse gat toe te laten, mits dat de voorschreven van Brugge haer hebben sterk 
gemaekt, en belooft, so sij hen ook sterk maken en beloven bij desen te besorgen, en 
daer voren in te staen, dat'er een goed en bequaem schip ongewapent sal mogen 
gelegt worden bij die van Zeland omtrent het Fort ter Hof-stede, met een seyl-
schuyte met twee mannen, om alderhande proviande, en notelijkheden voor den 
volke op den voorschreven schepe wesende te halen, en aldaer aen boort te voeren. 
En dattet voorschreven schip sal voorsien zijn van eenen bequaemen schipper met 
eenen matroos, en daer op noch mogen leggen twee of drie cherchers of ondersoe-
kers, met vier of vijf arbeyders, tot het ondersoek en verbodemen van de goederen 
aldaer passerende. En dat de voorschreven personen onverhindert en onbeschadigt 
daer sullen mogen blijven, en hun officie exerceren, en van behoorlijke sauvegarde, 
't sij van den Hertoge van Parma, of anderen die behoort versien werden, tegens alle 
vrijbuyters, en tegens alle inconvenienten van alle andere krijgsvolk te water en te 
lande dienende, in dienst van den Koning van Spangien sijnde. 

[2] Dat ook in tijde van storme, onweder of anderen nood het voorschreven schip 
of schuyte, en het voorschreven volk vrijelijk en onbeschadigt, onder, boven of 
beneden 't voorschreven Fort sullen mogen wijken, en aldaer blijven gedurende 
den voorschreven nood. 

[3] Dat van gelijken de schepen, so tot het verbodemen aldaer gekomen, als die 
met hunne geladen goederen op licent, in het voorschreven Sluyse gat, hen sullen 
begeven onder, boven en beneden het voorschreven Fort sullen mogen wijken, en 
in versekertheyd blijven, om hun in gelijke gevalle jegens alle nood te bevrijden. 

                                                                    
1 Tekst in Bor, Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, dl. 3, p. 585-586; De Witt, 
Resolutien van consideratie der Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt, 2e dr., p. 187-189; Beaucourt, 
Beschryving van den opgank, voortgank en ondergank der Brugschen koophandel, p. 268-272. 
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[4] Dat mede alle de schepen, schippers en goeden met den koopman of facteur 
der selver, voorsien van behoorlijke paspoort, vrij, vrank en onbeschadigt van alle 
vrijbuyters, soldaten of andere krijgsvolk te water of te lande onder den Koning 
van Spangien dienende, sullen bevrijdt zijn, en onder gelijke sauvegarde en protec-
tie als voren mogen gaen en keeren, tusschen, en van de Peerdemerkt2 af tot Brug-
ge toe in der Stad, 't sij zij hunnen wech nemen lanks Damme of lanks de vaerten. 

[5] So ook de Staten van Zeland en 't Collegie voorschreven belooft hebben en 
beloven mits desen, de schepen en goederen, met den schippers en koopmans of 
facteurs voorsien van behoorlijke paspoort van de vrijbuyters en krijgsvolk van 
hunder zijden, so in 't gaen als in 't keeren van Zeland na Brugge, en van Brugge na 
Zeland te bevrijden en ongemolesteert te houden. 

[6] Des sal de voorschreven Magistraet van Brugge versorgen bij den Hertoge van 
Parma, dat de schepen en goederen met de personen in de paspoorte op Brugge of 
van Brugge na Zeland begrepen, vrijelijk en onbeschadigt van alle vrijbuyters en 
ander krijgsvolk van het gat van de Sluys of Peerdemarkt tot in Zeland, en van 
Zeland tot in het gat van der Sluys voorschreven mede sullen gaen en keeren gelijk 
dat tusschen Antwerpen en Zeland is gecostumeert. 

[7] Is ook overdragen en onderlinge geaccordeert volgende de resolutien en 
meeninge van de Generale Staten der geunieerde Provintien, dat alle goederen op 
Brugge, en van Brugge herwaerts gaende of keerende, sullen verbodemt werden, 
en gene op eenen bodem te laten passeren dan met kennisse en voorgaende speci-
ale paspoort van weder zijden. 

[8] So men ook verstaet gene koopluyden, facteurs of passagiers over of weder te 
laten gaen, of komen, dan voorsien als voren met paspoort ten wedersijden. 

[9] En wat aengaet de licentmeesters, cherchers, ondersoekers, en arbeyders van 
der sijden van Brugge, om de goeden van Brugge komende te ondersoeken, en 
arbeyden in de ijdele schepen van Zeland, zijn t'samen verdragen, dat die sullen 
mogen geleyt worden t'haren kosten in een ander schip daer hun believen sal, 
omtrent de cherches van alhier. 

[10] Is ook ondersproken dat de generaels licentmeesters, en de officieren van den 
convoyen en licenten ten wedersijden, mitsgaders koopluyden en hunne facteurs 
van der sijde van Brugge, of hunne dienaren goet hebbende in de vlote, of verwag-
tende, eensamentlijk de schippers en hunne maets, aldaer liggende vrij en vrank 
t'allen tijden, tot en van de gedestineerde schepen ten recherce, en op hunne affai-
ren aldaer respectivelijk sullen mogen gaen en keeren, sonder daer toe eenige 
voorder paspoort te behouden. 

[11] En sullen de rechercen, en verbodemen van de goederen gaende en keerende, 
op sulken taks en prijse geschieden, so ook van de schepen als van de personen 

                                                                    
2 Zandbank, destijds gelegen in de monding van het Zwin. 
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van dier sijde over en weder varende, in aller manieren gelijken 't selve voor Lillo 
en Philippinen is geuseert te doen. 

[12] Aldus gedaen op 't Hof van Zeland tot Middelburg ter gewoonlijker vergade-
ringe van de voorschreven Staten, en ter presentie van de voorschreven Raden, 
onder hunne respective secrete cachetten, den 21 Octobris 1591. 

[13] Burgemeesters, Schepenen en Raed der Stad van Brugge hebbende oversien 
de poincten en articulen van accoorde hierboven staende, hebben de selve geag-
gregeert, gewillekeurt en geapprobeert, aggreren, willekeuren, en approberen bij 
desen so bij de Staten van Zeland, en 't Collegie van den Admiraliteyt, die zijn geac-
cordeert en goed gevonden, in kennisse der waerheyd so hebben sij de contresegel 
van de sake der voorschreven Stede hier op gedrukt, en dit gedaen ondertekenen 
bij henlieden Greffier desen 24 October 1591. Was ondertekent P. van Bello en 
gesegelt met een cachet in groenen wasse. 

 

(Nader akkoord van 1596) 

Nadien dat bij de Magistraet der stede Brugge ernstelijk is 
aengehouden en van wegen de Heeren Staten van Zeland met den 
Heeren Gedeputeerden van de selve Magistraet gecommuniceert 

geweest op de continuatie en renovatie van den voorgaenden tractate 
en accoorde met die van Brugge gemaekt op de openinge van de vreije 
frequentatie van de Haven van der Sluys na Brugge voornoemt om de 
selve sulks daer in te accomoderen als na gelegentheyt van tijden en 

saken eenigsins doenlijk en dienstich is so is't dat de Gedeputeerde van 
de voorschreven Staten en stede van Brugge eyntlijk dien aengaende 
verdragen zijn op de conditien, poincten en articulen na volgende.3 

[1] Eerst hebben de voornoemde Gedeputeerde der voorschreven stede Brugge 
gelooft, en geloven bij desen, dat sij advouerende en renoverende het voorgaende 
tractaet, het selve in alle sijne poincten en articulen sullen onderhouden, en doen 
onderhouden daer het selve desen niet en is contrarierende. 

[2] En tot effecte van dien dat sij alle voorgaande faulten, infractien en contraven-
tie tot noch toe tegen den voorgaenden tractaete gecommiteert, sullen datelijk 
repareren, en dien volgende rembourseren de rantsoenen, en andere kosten van 
vangenisse, bij die van deser zijden aen die van de Hof-stede betaelt, of partijen 
contenteren ten besten doenlijk wesende. 

                                                                    
3 Tekst in Bor, Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, dl. 4, p. 385-386; De Witt, 
Resolutien van consideratie der Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt, 2e dr., p. 189-191; Beaucourt, 
Beschryving van den opgank, voortgank en ondergank der Brugschen koophandel, p. 272-277. 
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[3] Dat sij mede sullen besorgen en bekostigen dat met der daed vrij ende vrank 
kosteloos werden gerelaxeert, de gevangenen van deser zijde, alsnoch binnen der 
Hof-stede en Blankenberge gedetineert. 

[4] Dat van nu voortaen uyt Blankenberge, Hof-stede, Swarte-gat, Kerke-gat, noch 
Nieuwerhaven, courssen, piraterien of beuterien op de visschers, koopvaerders, of 
andere schepen en personen van deser sijden, hoedanig die zijn (uytgenomen oor-
logs-schepen) sullen mogen worden gepleecht, en indien anders gedaen werde, dat 
't selve bij de voorsz. van Brugge kosteloos en schadeloos sal worden gerepareert. 

[5] Dat die van Brugge voornoemt (gelijk sij ook bij voorgaenden accoorde waren 
gehouden) van hunne zijde sullen presteren dat d'ordre van alhier te stellen tot 
behoedinge van de frauden die bij den koopman of schipper in 't passeren na der 
Sluys souden mogen worden gecommitteert, bij niemanden van d'ander zijde sal 
verhindert worden, of andersints yemant bij practijke sonder behoorlijk verlof of 
recherche ingevaren zijnde, 't selve bij henluyden (volgende hare presentatie) sal 
weder gerepareert worden, so bij renvoy van personen, schepen en goederen, als 
andersints na de nature en gelegentheyt van der sake. 

[6] Dat de schepen en schuyten van deser sijden, 't sij te visschen of koopvaerdije 
vaerende, die door storm en onbequaem weder in de kusten van Vlaenderen tus-
schen Blankenberge en Nieuwerhave sullen komen te vervallen, aldaer vrij en on-
beschadicht sullen mogen blijven, en bequaem weder verwachten in haerlieder 
cours te vervolgen, en so de selve eenige schade van d'ander sijde aengedaen 
wierde, dat die van Brugge die sullen repareren. 

[7] Daer tegens van wegen de voorschreven Heeren Staten gelooft is, en gelooft 
wort mits desen te presteren dat het voornoemde voorgaende contract en accoort 
met die van Brugge gemaekt weder sal ingaen en in alle sijnen poincten van weder 
zijden onderhouden werden, daer 't selve desen niet en is contrarierende. 

[8] Voornamentlijk ook dat de binnenvaert van Brugge af tot Nieupoort toe, ge-
maekt de Yperleye doorgaens vrij en onbekommert met schepen, koopmanschap-
pen en redelijk getal van schippers of schuyt-luyden, mitsgaders eenen koopman of 
facteur van de goederen, sal mogen bevaren en gefrequenteert werden gants, en 
niet wederkerens, ten ware met ledige schepen, en personen daer mede afgevaren 
wesende. 

[9] Dat mede den wech tusschen Brugge en Sluys te lande van weder zijden van 
de vaert van Brugge vrijelijk bij alderhande personen niet wesende in dienst van 
Oorloge gaens en komens sal mogen begaen, en gefrequenteert worden. 

[10] Dat tusschen Blankenberge en Nieuwerhaven langs de zee-kusten gene des-
centen met chaloupen noch anders van deser zijden sullen mogen gedaen worden, 
ten sijne om aldaer eenige vrijbuyterijen te plegen. 

[11] En dit alles bij provisie, en tot wederroepens, 't zij van d'een of d'ander zijde, 
daer van d'een den anderen gehouden wort te waerschouwen, ten minsten 14 
dagen te voren, en tot sekerheyt en vastigheyt van desen is dit contract van weder 
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zijden ondertekent, en elk een van de contrahenten gegeven een auctentijk dobbel, 
des geloven de Gedeputeerden van Brugge, boven desen, dit selve contract binnen 
acht dagen na hun arrivement oversenden sullen aen de voorschreven gecommit-
teerde Raden van de voorschreven Staten behoorlijk geadvoueert, en geauctori-
seert en getekent bij den Griffier der voorschreven Steden. 

[12] Aldus gedaen in 't Hof van Zeland, tot Middelburg den 24 February 1596. 
Was geparapheert, J. Florisz. Vt. Onderstond ter ordonnantie van de Gedeputeerde 
der voornoemde Heeren Staten, bij mij, en getekent Chr. Roels; noch leger onderte-
kent, Jaques Winkelman, Pr. De Blende, C. Breydel 

[13] Op 't nader ernstich versoek van de Heeren Gedeputeerde van Brugge, dat het 
retour door de Yperleye van Nieupoort tot Brugge soude een yder toegelaten wer-
den van alle inlandse goederen, de Gedeputeerde van de Heeren Staten van Zeland 
nader daer op gelet hebbende, hebben op 't believen en advue van de Heeren Sta-
ten dien voornoemde van Brugge geaccordeert, en accorderen bij dese bij forme 
van proeve het retour van alle inlandse goeden van Nieupoort na Brugge met ex-
pressen bespreke, dat alle de goederen komende uyt der zee, 't zij van Duynkerken, 
Grevelingen, Nieupoort of andere plaetsen in desen vrijdom niet sullen wesen be-
grepen. 

[14] Aldus gedaen in 't Hof van Zeland tot Middelburg, den 26. February 1596. 
Was geparapheert J. Florisz. Vt. Onderstont ter ordonnantie van de Gedeputeerde 
van de voornoemde Heeren Staten, bij mij, en getekent Chr. Roels; noch leger Ja-
ques Winkelman, Pr. De Blende, en C. Breydel.  
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Voorstel van de Staten-Generaal inzake het Schelderegime,  
19/20 maart 1608 

Mercurij den 19en Meert 1608 
Hier nae volgt den teneur van het gedresseerde concept int Duytsch 

ende Walsch4 

[1] Van gelycken sal daer wesen vrijen ende vriendelycken handel ende trafficq 
tusschen de landen, onderdanen ende innewoonderen vande voornoemde door-
luchtichste Ertshertogen ende vande voorseyde Heeren Staten respectivelijck, van 
wat qualiteijt ofte conditie die sijn, om vrijelyck te gaen, staen, commen, blijven, 
handelen, frequenteren ende verkeeren coopmanschwijse ter zee ende andere 
waeteren ende te lande in alle de voorschreven landen, eylanden, havenen, steden 
ende plaetsen van d'eene ende van d'andere syden, daer sij respectivelyck sullen 
ontfangen, onthaelt, beschut ende verdedicht worden, ende hun schepen geadmit-
teert inde voorseyde havenen om aldaer te ontladen ende vercoopen de waren 
aldaer ingebracht ende andere te coopen, hun schepen aldaer te hermaecken ende 
calfaten, cost ende ververschinge aldaer te nemen tot redelycken prijs, aldaer ver-
blijven ende van daer vertrecken ende gaen daer t'hun gelieven sal, vrij ende on-
verhindert als vrunden ende goede nabuijren, mits betalende de gerechticheden, 
convoijen ende lasten als d'eygen onderdanen van d'eene ende d'andere vande 
voorseyde parthijen, boven dewelcke sijluijden int innecomen, uitvaren ofte an-
dersints niet en sullen beswaert worden. Ende indien tot eenige plaetsen andere 
natien minder int innecomen oft uytvaren te water ofte te lande souden beswaert 
worden, sullen de ondersaten ende innewoonderen vande Ertshertogen ende Sta-
ten respective aldaer mede opten minsten voet worden belast. 

[2] Oock is verdragen, beslooten ende veraccordeert dat alle schepen die sullen 
uitvaren van Antwerpen ofte andere plaetsen vande voorseyde Heeren Ertsherto-
gen naer Spaignen, Vranckrijck, Engelant, Duijtslant ende alle andere vreemde 
landen, ofte die van daer sullen commen naer Antwerpen ende plaetsen vande 
voorseyde heeren Ertshertogen, sullen hebben vrije passagie ter see ende door de 
rivieren, ende gelijck men dede voor desen oorloge, mits betalende als tevooren, 
sonder datmen op eenigerleij andere oorsaecken hunne reijse sal moghen beletten 
ofte verhinderen, ende dat sonder eenige onderscheijt te maecken van groote ofte 
cleijne schepen van wat vracht oft groote die sijn. 

[3] Gelyck oock geen onderscheyt gemaeckt sal worden vande waeren ende 
coopmanschappen, noch vande eijgenaeren aende welcke die souden mogen toe-
commen, maer sal dat altemael onverscheydentlyck passeeren t'sij dat de voor-
seyde eygenaeren woonachtich syn inde provincien van Hollandt ende andere van-

                                                                    
4 Handschrift (in het Nederlands en Frans) in de Notulen gehouden in de Onderhandelinge van den Tre-
fues, Anno 1608, NA, toeg. nr. 1.01.03, inv. nr. 4851. De tekst is in druk (in het Frans en vrijwel onopge-
merkt) alleen verschenen in Ebeling, Philibert du Bois' diplomatische Berichte, p. 232-236.  
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de Unie, oft wel inde stadt van Antwerpen oft elders binnen ofte buijten de provin-
cies staende onder de gehoorsaemheijt van hunne voorseyde Hoocheden, blyvende 
die rechten vande stapelen ende ordre opt stuck vande innecommende wijnen als 
voorden oorloge. 

[4] Dat het selve oock sal geschieden ten opsiene van hun volck ende conduc-
teurs, inder voegen dat die coopluijden sullen moogen bij henselven oft door ande-
re laden ende affvoeren omme over zee te varen sulcks ende soo groote schepen 
als sij begeeren sullen, t'sij vreemde ofte vande voornoemde Nederlanden, sonder 
deshalven te mogen gebruijcken eenige preferentie, niet meer ten opsiene van die 
van Hollandt ende Zeelant als andere. 

[5] Dat de voorseyde schepen gaende ende commende sullen vrijelyck ende in alle 
verseeckertheijt mogen veranckeren ende verblyven in Hollandt, Zeelandt ende 
elders inde plaetsen ende inder manieren gelyck sy in voorleden tyden ende voor 
desen oorloge plachten te doen, t'sij om aldaer te verwachten voorspoedigen wint 
oft geselschap oft om aldaer te laeden oft ontladen hun vracht geheel oft in deel, 
deselve ontvangende van Antwerpen ofte derwaerts sendende. 

[6] Dat de voorseyde ladinge ofte ontladinge sal mogen gedaen worden, genomen 
oft gegeven van boort tot boort oft andersints, in ende van sulcke heuen [= soort 
lichters] ende schepen ende bij sulcke arbeyders ende schippers inder selver voe-
gen als hier voormaels ende voor desen voorseyde oorlogen is gedaen. 

[7] Deselve vrijheijt sal daer syn voorde reijsende luyden die te schepe sullen 
gaen naer Hollandt, Zeelandt ende andere plaetsen vande Unie ende vandaer naer 
Antwerpen commen, mits betaelende voor de vaert ofte vracht gelijck hiervoor-
maels, oft op sulcken taux als een ijgelijck inden synen in alle redelijckheijt daerop 
sal stellen, houdende vry ende vranck hun bagagien, sonder daer om te moeten 
gaen op de tollen [= tolhuizen] oft elders. 

[8] Indien de coopluijden goet ende noodich vinden opt landt te brengen in Hol-
landt ende Zeelandt die waren die sij van Antwerpen senden om geladen te wor-
den als boven bij gebreecke van te vinden schepen gereet om te vertrecken, oft die 
ontladen om getransporteert te worden naer Antwerpen, bij gebreecke van sche-
pen, soo sullen sij de voorseyde coopmanschappen mogen stellen ofte doen stellen 
inde packhuysen, logen ofte in handen van hunne facteurs, sonder daerom eenige 
andere rechten te betalen dan oft die ladinge ofte ontladinge geschiede van boort 
tot boort sonder te lande te commen. 

[9] Ende sullen oock hebben ende genieten de ingesetenen ende inwoonderen 
vande voorseyde Vereenichde Provincien deselve vrydom ende liberteyt, die hier-
boven besproocken worden omme het passagie door de Vereenichde Provintien 
tot voordeel vande ondersaten ende Landen vande voornoemde Heeren Ertsherto-
gen, inde Landen vande selve Heeren Ertshertogen. 

[10] Die generale ende particuliere octroijen, privilegien, vrydommen, rechten, 
exemptien ende constitutien voorden jare 1566 in stuck vande handelinge, traffic-
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que ende tollen (dese handelinge [= dit verdrag] niet contrarierende) die respecti-
ve Provintien, Quartieren, Steden, Dorpen, Collegien, plaetsen ofte persoonen ver-
leent, vande welcke deselve, hare successeuren ofte actie daervan hebbende in 
possessie ofte gebruijck geweest syn inde voorseyde jare 1566, sullen ter goeder 
trouwe alomme ende aen allen syden onderhouden ende achtervolcht worden, 
gelyck oock deselve bij de Ertshertogen ende Heeren Staten bij desen worden be-
vesticht, sonder dat van noode is andere confirmatien daervan te versoecken. 

[11] Die tollen vande Ertshertogen ende respective Staten ende Provintien, Steden, 
Collegien, plaetsen, personnagien ofte persoonen en sullen na de publicatie van 
desen van geender syden hooger ofte anders in loopenden gelde, nochte oock tot 
andere plaetsen als inde selve Provintien ende daer die vanouts gehoorich ende 
toecommende syn, worden geheven ofte ontfangen. Ende namentlyck den tol van 
Zeelant inde selve Provintie niettegenstaende die voorden oorloge onder acte van 
non prejuditie buyten deselve Provincie is ontfangen. 

[12] Alle brieven ofte commissies van marquen [= kaperbrieven] ofte represaillien 
verleent bij ofte vanwegen hoochstgedachten Heeren Coninck, Ertshertogen ofte 
Staten tot last vande respective Rycken, Landschappen, Steden, plaetsen ofte per-
soonen worden bydesen expresselijck gerevoceert ende gehouden voor nul ende 
van onweerden. Ende en sullen jegens den innehouden van dese handelinge niet 
mogen gebruijckt worden, uijt wat saecken die oock mogen verleent wesen. Oock 
en sullen voortaen geen andere verleent worden dan bij openbare weijgeringe van 
justitie behooren ende ten uijttersten resorte versocht, van welcks weygeringe 
ende vande brieven van requisitie ende sommatie daertoe gedaen den versoecker 
behoorlyck sal doen blycken inder forme ende manieren als bijde keijserlycke 
rechten wort gerequireert.  
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Nota van Antwerpen over 'openen' van de Schelde, 1613 

Redenen waeromme dye van Zeelant geene swaricheyt en behooren te 
maecken om t'openen de riviere van den Schelde ende te geven vrije 

navigatie nae ende van de zee.5 

1° Omdat jure naturali gentium et civili de zee, de zeehavenen en de rivieren 
vrije zijn om gebruyckt te moigen worden bij alle vrije volcken, gelijck uuyt dese 
redenen oyck dye van de Geunieerde Provintien hebben gesustineert dat men hun 
de vaert op de zee ende nae Indien nyet en heeft connen benemen. 

2° Omdat voor date van den bestande dye van Antwerpen altoos de vrije naviga-
tie door de riviere van de Schelde ter zeewaerts hebben gehadt sonder contradic-
tie, die haer oyck nyet en behoort geweygert te worden gedurende den tijt van den 
bestande. Bij den accorde van den volcke de vrije trafficque is toegelaten ende 
ighelijck wordt gestelt in sijne oude possessie ende recht hem voor de troublen 
toegecommen hebbende. Ende gelijck uuyt crachte van dyen toegelaten wordt dat 
dye van Zeelant moigen gebruycken de vrije passagie door de riviere van den 
Schelde nae ende voorbij Antwerpen nae alle andere plaetsen. Dat oyck de selve 
vrijheyt moet gegeven worden aen dye van Antwerpen ende Brabant ten respecte 
van de passagie nae ende voorbij Zeelant, oft anderssints soude men de riviere tot 
Antwerpen moighen sluyten gelijck dye in Zeelant gesloten wordt. 

3° Dat door de sluytinge van de riviere aen de sijde van de Eertshertogen gecon-
tinueert wordt de lichtinge van de swaere licenten, dye de voorschreven Eertsher-
togen bereet sijn aff te setten alsser op d'openinge van de riviere resolutie wordt 
genomen. 

4° Dat men gedurende den tijt van de gepasseerde vier jaeren van den bestande 
oochschijnlijck heeft gesien dat de trafficque dye in Zeelant ende tot Antwerpen 
plach te wesen door de voorschreven sluytinge ende lichtinge van de licenten ten 
beyde sijden geheel is gediverteert nae de havenen van Vlaenderen ende steden van 
Amsterdam, Rotterdam ende andere plaetsen van Hollant daer dye nu haeren stant 
neempt tot groote schade van dye van Zeelant ende Antwerpen. 

5° Dat de selve diversie noch meer sal geschieden doordyen men nyet alleen in 
Vlaenderen d'oude zeehavenen bequamer maeckt, maer oyck andere nyew zeeha-
venen ende binnelantse rivieren is gravende. 

6° Om het groot proffijt ende voordeel dat dye van Zeelant in 't generael ende 
dye van Middelborch in 't particulier sullen comen te genyeten door d'openinge 
van de riviere ende affdoeninge van de licenten, mits de trafficque weder daerdore 
ter selver plaetsen sal geredresseert worden ter oorsaecken van de goede commo-
diteyt van de havenen ende van de riviere van de Schelde, daerdore de coopman-
                                                                    
5 'Particulier discours' van Joos de Weert, stadspensionaris van Antwerpen, aan de pensionaris van 
Middelburg, Stadsarchief Antwerpen, Breede-Raedboek, jaar 1613, PK # 1673, fol. 152 v°-155 r°. 
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schap van de zee commende nae Antwerpen sal worden gevuert op een getije oft 
meer, daer ter contrarien lancx Vlaenderen commende vele dagen onderwegen sijn 
ende dickwils moeten veranderen van wagenen ende schepen tot groote schade 
ende lackagie van de selve coopmanschappen ende intrest van de cooplieden. 

7° Dat om dyer oorsaecken alle negotie sal gedaen worden lancx Zeelant als is 
geschiet voor de troublen, doen de cooplieden tot Antwerpen woonende haer fac-
teurs tot Middelborch hebben gehadt, die aldaer haere coopmanschappen uuyt 
ende nae de zee comende hebben ontladen ende geladen, gelijck ontwijffelijck oyck 
nu sal geschieden mits door de groote plaeten ende ondiepte in vele plaetsen van 
de riviere de groote schepen nyet en connen oft seer qualijck tot Antwerpen com-
men. 

8° Dat alle vremde ende inlantse cooplieden nyet sijnde van de catholicque 
roomsche religie, daer nae dat men tot Antwerpen moet leven, sullen aldaer nyet 
neerslaen maer tot Middelborch ende andere plaetsen van Zeelant, gelijck men nu 
siet dat geschiet tot Amsterdam ende Rotterdam, daer nochtans geene zeehavenen 
en sijn als in Zeelant. 

9° Dat men commende in comunicatie op de openinge van de riviere ende 
affdoeninge van de licenten, soude moigen besproken worden dat men dye van 
Middelborch soude moighen geven eenge voordeelen van stapelen van eenge 
Spaense ende over zee commende goeden, meer dan sij voor de troublen hebben 
gehadt. 

10° Dat men oyck in de selve comunicatie soude moigen condidie maecken van de 
schepen dye uuyter zee op eenen bodem souden moighen passeren, van seker 
quantiteyt van lasten, ende dat alle d'andere tot Middelborch ende in Zeelant sou-
den moeten lastbreken. 

11° Dat men nae voorgaende comunicatie bij maniere van preuve soude moigen 
maecken op d'openinge van de riviere een accord provisionel voor sekere jaeren, 
ende in gevalle dye van Middelborch ende Zeelant gedurende den selven tijt nyet 
metterdaet en waeren genyetende de voorschreven proffijten …. ende voordeelen 
ende meer andere, dat sij op haar geheel souden sijn om de riviere wederom te 
sluyten gelijck sij dat altoos connen gedaan door de commoditeyt van de forten dye 
sij tot Lillo ende Lieffkenshoeck sijn hebbende. 

Uuyt welcke redenen wordt besloten dat de comunicatie om te commen tot 
affdoeninge van de licenten ende openinge van de riviere nyet alleen voor dye van 
Antwerpen maer oyck dye van Middelborch ende andere plaetsen van Zeelant 
geheel nootelijck ende proffijtelijck is, ende met den iersten behoort te weze ge-
brocht te worden, eer de saecken voorder verloopen ende de coophandel in 't ge-
heel gediverteert is.  
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Bijlage 4 

Tekst van Pontus Heuterus over Brabants kanalenplan, 
met vertaling, 1600 

Pontus Heuterus, De veterum ac sui sæculi belgio (Antverpiæ, 1600), 
liber II, caput XXIII: 

De Mosa, Sabi, Scaldi, Leia seu Lisa, Lieva, Netha utraque, Demera 

….. Deliberatum aliquando fuit inter Brabantię ordines, Traiecto ad Mosam (itinere 
ferme trium brabanticorum milliarium) in Demeram usque fossam navigabilem 
ducere, veteremque Demeram, Bilseno Lovanium usque perpurgare, aliquotque 
locis ampliorem facere, ut è Mosa in Scaldim, ac contra, ingenti Brabantiæ, propin-
quarumque Provinciarum commodo, ac utilitate, hinc inde navigari, merçesque 
omnigenæ, vehi possent. Obstitere utilissimo, generosoque conatui, qui eum rebus 
suis privatis incommodum arbitrabantur, deterrentes iam ad opus inclinatos, in-
genti, ut volebant, sumptu, qui in extruendis ab utraque Demeræ ripa aggeribus, 
esset faciendus, contra brumales Mosæ inundationes, ex aqua pluvia, aut liquefacta 
nive, ingens damnum minitantes, ac in fabricandis aliquot ingentibus, notæ nostro 
sæculo rationis Obicibus aut Catharactis (Belgæ eas Sluisen, ac Zassen appellant,) 
ne libero aqua Mosana defluxu, ingentem aquarum hyeme vim trahens, propinquos 
agros ac Campos, magno colonum detrimento, vere usui inutiles redderet. 

Aestus enim maris huc usque non pertingit, ac proinde ab hoc, nil periculi. At 
Traiecto ad Mosam, Mechliniam, Antwerpiamque secundum obliquam Demeræ 
ripam tendenti, Campi, agrique in declivum semper, magis, magisque vergentes 
speciem periculi veram, conatui obtendebant, hacque de causa minus versatis, 
facilius Opus dissuadebant. Sed non tam magno sumptu huic periculo obviam iri 
poterat, ut dissuasores volebant, sed multo minori. Unica enim, eaque maiori, fir-
miorique Traiecti ad Mosam Opus erat Catharacta, quæ instante Mosæ inunda-
tione, novo eius Ostio, ad certos dies obijceretur, cumque rectum, antiqumque 
cursum tenere cogeret, rursumque aperiretur, cessante periculo. Et quid vetaret 
huius Catharactæ molem, tumenti obycere Mosæ, quum videamus diversis 
Flandriæ, Hollandiæ, Zelandriæ, ac Frisiæ locis, eas magno commodo inge[n]tique 
cum utilitate, insanienti obiectas Oceano, vim, violentiamque eius omnem, re-
tundere, ac repellere. 

Sumptus vero in universum opus faciendi, brevi tempore, ingenti cum fœnore re-
penderet, constitutum Principis consensu, ad dictam Catharactam mediocre Porto-
rium, quod non gravatum commeantes hinc inde naves, subvectionis commoditate, 
ac utilitate invitati, essent soluturi, ex quo non solum in omne ævum facta Opera 
tueri, sed etiam ea omnia fieri, molirique possent, quæ ad fluminis profunditatem, 
amplitudinemque augendam, conseruandarumque riparum eius, iustam altitudi-
nem, docente natura, ac tempore necessaria fore censerentur. 
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Si aliquibus ex hoc opere commodum esset accessurum, imprimis certe Traiecto ad 
Mosam, vicinisque Leodijs, ac omnibus humilibus Brabantiæ Oppidis, quæ Demera 
allabitur, quæstus incredibilis ac utilitas inæstimabilis nasceretur: maioribus vero 
Brabantiæ Civitatibus, tam ad rerum subvectionem, quam exportationem, ingenti 
novum hoc opus foret, usui, eorumque mercatum mirum in modum augeret. Sed 
utile, necessariumque negotium, primum Civilia Belgarum bella distulère, deinde 
sciolorum aliquot imperitæ dissuasiones, ut contemneretur effecere. Postremo 
ignavorum hominum negligentia, Ambitiosorum invidia, avarorum pusillanimitas, 
ut magno Provinciæ incommodo, nobilis conatus omitteretur, in causa huc usque 
fuere. Quid posteri sint molituri tempora docebunt. ….. 

 
(Vertaling)6 

 
Pontus de Huyter, Over de oude en tegenwoordige tijd in de 

Nederlanden (Antwerpen, 1600), boek 2, hfdst. 23: 

Over de Maas, de Samber, de Schelde, de Leie of Lys, de Lieve, de beide 
Neten en de Demer 

….. De Staten van Brabant hebben ooit overwogen een bevaarbaar kanaal aan te 
leggen van Maastricht naar de Demer (een afstand van ruim drie Brabantse mijl) 
en de oude Demer vanaf Bilzen tot aan Leuven op te schonen en op verschillende 
plaatsen te verruimen. Daardoor zou van de Maas naar de Schelde, en omgekeerd, 
gevaren kunnen worden en allerhande koopwaar vervoerd kunnen worden, tot 
groot gemak en nut voor Brabant en de aangrenzende Provincies. Tegen dit zeer 
nuttige en voortreffelijke plan hebben diegenen zich verzet die het als nadeel voor 
hun particuliere zaken beschouwden. Ze maakten de voorstanders van het project 
bang met de volgens hen zeer hoge kosten voor het aanleggen van dijken aan beide 
oevers van de Demer, nodig tegen de winterse overstromingen van de Maas door 
regenval of smeltende sneeuw, die geweldige schade konden veroorzaken. Enorme 
kosten zouden ook gemoeid zijn met de bouw van een aantal reusachtige stuwen 
en cataracten van het in onze tijd bekende type (die de Nederlanders sluizen of 
sassen noemen). Die moesten voorkomen dat het Maaswater vrij zou kunnen weg-
vloeien, 's winters met een enorme kracht zou stromen en zo de aanliggende ak-
kers en velden, tot grote schade voor de boeren, in de lente onbruikbaar zou ma-
ken. 

Welnu, de vloedbeweging van de zee reikt niet zover en daarom is er van daar geen 
gevaar. Maar aan de kant van Maastricht, waar de oever van de Demer in de rich-
ting van Mechelen en Antwerpen naar beneden afloopt, was er wel sprake van een 
werkelijk gevaar voor het plan omdat de velden en akkers steeds meer en meer 
naar beneden neigen. Daarom brachten zij hen die er minder verstand van hadden, 
                                                                    
6 Vertaling prof. dr. P.M.J.E. Tummers en dr. Th.J. van Rensch. Geredigeerde tekst ir. R.F.G.M. Zijlmans. 
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nogal gemakkelijk van het project af. Het gevaar hoefde echter niet met zo grote 
kosten bestreden te worden als de tegenstanders beweerden, maar met veel min-
der. Er was immers slechts één, en wel grotere en sterkere sluis in Maastricht no-
dig, die op bepaalde dagen bij dreigende overstroming van de Maas het rivierwater 
aan deze nieuwe doorgang zou tegenhouden. Deze sluis zou de rivier daarbij tel-
kens dwingen zijn rechte en oude loop te behouden en weer geopend worden als 
het gevaar zou wijken. Waarom zou de dam van deze sluis de kolkende Maas niet 
kunnen tegenhouden, wanneer we zien dat op verschillende plaatsen in Vlaande-
ren, Holland, Zeeland en Friesland dergelijke sluizen met groot gemak en geweldig 
nut als barrière voor de razende oceaan de kracht en al het geweld ervan in toom 
houden en terugdringen? 

De kosten voor het totale werk zouden waarlijk in korte tijd met een flinke rente 
terugverdiend worden door, met goedkeuring van de vorst, bij deze sluis een be-
scheiden tol te heffen. Die zou zonder bezwaar betaald worden door de schepen 
die er van beide kanten zouden varen, uitgenodigd door het gemak en voordeel 
van het vervoer. Uit de opbrengst zouden niet alleen de aangelegde werken blij-
vend in stand gehouden kunnen worden, maar ook al die dingen gedaan en ver-
richt kunnen worden die nodig geacht zouden worden voor de verdieping en ver-
breding van de rivier en het op de juiste hoogte houden van zijn oevers, zoals de 
natuur en de tijd dat zullen leren. 

Als dit werk voor sommigen van voordeel zou zijn, dan zou het zeker en vooral 
voor Maastricht en het naburige Luik, en voor alle kleine Brabantse steden aan de 
Demer, een ongelooflijk gewin en onschatbaar nut opleveren. Maar voor de grotere 
Brabantse steden zou dit nieuwe werk zowel voor de invoer als voor de uitvoer 
van geweldig nut zijn; het zou hun handel op wonderbaarlijke wijze vermeerderen. 
Deze nuttige en noodzakelijke onderneming is echter eerst door de burgeroorlo-
gen in de Nederlanden uitgesteld en vervolgens hebben enige ondeskundige nega-
tieve adviezen van domoren bewerkt dat het realiseren ervan niet op waarde werd 
geschat. Ten slotte zijn de onverschilligheid van onwetende, de afgunst van eer-
zuchtige en de kleingeestigheid van hebzuchtige mensen er tot op heden de oor-
zaak van geweest dat dit edele plan tot groot nadeel van de Provincie niet tot uit-
voering is gekomen. Wat degenen na ons zullen ondernemen, zullen de tijden le-
ren. ….. 
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Nota van Paulo Francesqui over het kanaalplan 
Maastricht-Antwerpen, 1621 

Relatie op den wech van den Nieuwe Vaert7 

D'oude Romeijnen in voorgaende tyden ter wylen dat hen legers in 't veld nijet en 
waeren, om te prevenieren dat se door de leecheijt hen hadden moghen desbau-
cheren [= losbandig worden] ende verliesen, hebben ter oorsaecken van diere 
gemaeckt edefitiën, caltseijen [= steenwegen], grachten ende andere wercken. 
Waeromme zoude het nu min te propooste commen dat den Prince ende de Stae-
ten van dit hertochdomme van Brabant embrasseerden ende aenvingen d'maecken 
van dese nieuwe vaert henlieden geproponeert, al en waer 't maer omme t'onder-
houden ende sustenteren menichte van arme lieden. Te meer in een werck dat tot 
grooten oorboir [= voordeel] van het landt is ende vermeerderinge van den coop-
handel ende een oorsaecke van vermenichvuldige, van veelderhande ende de 
nootelycxste dingen. Bovendyen dat het landt verbetert ende verstercken soude. 
Oock dat het geld dat m'er toe van doene sal hebben in 't selve landt verteert ende 
nyet daer uuyt gevoert en sal worden, noch oyck eenigen particulieren maer den 
gemeynen man daerbij gebeneficieert sal wesen. 

Maer gelyck de meeste difficulteyten te maecken dit werck is t'fineren [= vinden] 
ende provideren van de gelde hiertoe. Soe wende ick vooren ende proponnere de 
middelen die tot noch toe van differente geoordeelt syn voor die alderbeste ende 
bequamste [= geschiktste] om de penningen te mogen vinden, streckende tot seer 
cleene exactie oft belastinge. 

In dit discours soe geve ick alleen te kennen mijn advijs ende opinie, dat is te weten 
dat tot het effect oft maecken van dit werck veel beter is met meerder costen 't 
selve in een jaer te doene dan met min in twee jaeren. Ten tweeden voor ende 
aleer men 't selve sal beginnen, dat'me sal, doir expeerte meesters ende mannen 
hen dies verstaend, doen visiteren alle de wegen die divers ende different syn, 
deselve opteeckenende ende in ordre stellende met alle andere circomstanciën 
daertoe dienende, omme daer uuyt te nemen het beste ende bequaemste, 't sy in 
voegen ende maniere als van andere sal geproponneert wordden, oft gelyck ick dat 
nu ben voorwendende met dese naervolgenden redenen, de selve nochtans sub-
mitterende tot beter ende wyser ingeniënt [= ingenium, hulpmiddel, kunstwerk]. 

De commoditeyten van de revieren ontwyffelycken is enen ryckdomme in alle 
landen ende steden daer se doire loopende sijn, te meer soe wanneer dat deselve 
cort ende vrij sijn, noch oyck onderworpen tot egene belettingen. Daeromme soe 
dunckt mij dat beter sal wesen dese reviere gansch nieuw te maecken, van uuyt de 
Maese, 't sy van de stadt van Maestricht oft daer ontrent, tot de Schelde, door de 
                                                                    
7 Stadsarchief 's-Hertogenbosch, OSA, XIV.B.1b ('Besognes ten Hove'), begin 1612, inv. 5432. Ik heb de 
leestekens, spaties, cursivering en het gebruik van hoofdletters aangepast om de leesbaarheid te bevor-
deren. 
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platte landen, die treckende recht toe recht aen daer mense in dit landt sal begei-
ren te beginnen oft doen desgorgeren [= uitkomen], 't sy op Mechelen oft Antwer-
pen. Ende die redenen waeromme dat ick sulcx voorhoude van het werck gansch 
op een nieuwe te maecken syn dese: 

Eerstelycken omme de reviere cort te maecken ende daerdoore veel tyts te winnen 
door den alderrechtsten wech, opdat men van de Maese tot de Schelde in eenen 
dach oft ten meesten in twee de coopmanschappen souden mogen ende connen 
gevoert wesen, soewel op als dael. Want in de cortheyt soe consisteert alle davan-
tagie, opdat de vrachten des te min costen, want daer uuyt soe sal meerderen han-
del volgen. Ende par consequent goede partye van den handel die gedreven wordt 
van Hollandt ende Zeelant lancx de Maese ende den Rhijn sich sal herrewaerts [= 
hierheen] keeren. Ende de cooplieden van desen lande en de landen van Luydich [= 
Luik] sullen denselven handel exerceren ende doen tot henlieder seer groote 
commoditeyt ende prouffijt. Welcke seer groote cortheyt seer quaelyck kan be-
staen in de oude riviere, alsoo in den somere de groote ondiepte oorsaecke is van 
te luttel waeters. Ende om d'waeter altoos te hebben, soe soude van noode wesen 
soe veele sassen ende dycken te maecken dat den aerbeyt par avontueren meerder 
soude wesen van lenghde ende oncosten dan op een nieuwe te maecken. In de 
wintere soe is deselve soe vol waetere dat se seer onbequaem is te vaeren tegen 
stroom. Deselve te diepen is te difficiel ende onseker dat se haer soe suyver soude 
houden door oorsaeck dat in den winter d'abonndancie vant waeter veel eerde 
ende sants bijbrengen zal ende soe jaerlycx wederomme versluysen sal. Dan eene 
nieuwe riviere maeckende soe sal men daer inne soe veel waeters uuyt de oude 
laeten commen als van noode sal wesen, min oft meer als in de vaert van Brussele 
geschiet, door dat de schepen dach ende nacht in den somer ende in den winter 
sullen mogen vaeren, opwaerts, neerwaerts, voorwaerts ende achterwaerts, met 
veel minder travaillie ende peryckel, soe van in plaetse van één reviere daer twee 
sullen wesen. 

Ten tweeden omme lancx den eenen weech Mechelen te beneficiëren ende lancx 
den anderen de stadt van Antwerpen, gelyck daer den meesten handel is ende de 
rijcxste cooplieden van 't landt syn. Om alsoe aen te trecken den handel van de zee 
die lancx de Maese ende den Rhijn is loopende, die nu desen werck souden nemen 
omme naer de landen van Luijdich, Gulich [Gulik], Collen [Keulen] ende voordere 
plaetsen in Duijtslandt, Lorraijnen ende Vranckerijck te gaenne, als oyck voor 
deghene die van daer herrewaerts souden commen. Van gelycken dat de stadt van 
Antwerpen, hebbende dese navigatie tot haer, sal middel wesen omme van den 
selvige met eenige notable assistencie geholpen te wesen. 

Ten derden dat nemende den wech van Antwerpen meer lants in de bevrijenisse 
vervangen sal wesen in toecommende oirloghe door dese reviere als in voirgaende 
tijden ende soude dan off men maer de oude riviere en volghde. Ende daeromme 
soe is my voornemen van Aerschot, oft meer herrewaerts tegenover den mont van 
de reviere van Lueven [= de Dijle] oft daer omtrent, een nieuw gracht te trecken 
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lancx Lier ende van Lier een nieuwe op Antwerpen, laetende die oude reviere van 
Mechelen gelijck die nu loopt haeren cours hebben. 

Ten vierden omme te eviteren het passeren door de steden, opdat de vaert soe veel 
t'expeditiner [= sneller] ende vrij soude wesen van alle onderwerpinge oft subjec-
tie van particuliere tollen d'welcke een saecke is dat de cooplieden seer aen-
genaem ende gerieffvelyck sal wesen. 

Ten vyftden dat maeckende een nieuwe reviere de Princen ende Staeten van Bra-
bant ende Luyck sullen veel beter daeroppe mogen stellen alsulcke tollen ende 
wetten als hen sal goetduncken. Waeronder dat moet geconditioneert wezen dat 
egeene andere schippers in deselve vaert sullen mogen commen als de die van de 
gehoorsaemheijt van den eenen Prince oft van den andere, omme alsoo de in-
gesetenen meer te beneficiëren als de vrempde. 

Mijn voornemen is te beginnen in de stadt van Maestricht ende dat revierken dat 
van Tongeren compt [= de Jeker] vaerlycken [= bevaarbaar] te maecken sonder dat 
van noode sal wesen tot in de stadt van Tongeren te commen. Van daer te oepenen 
een nieuwe gracht door 't platte ende leeghe landt naer den Demer toe tusschen de 
stadt van Bilsen ende Hasselt. Daernaer nemende den aldercortsten ende naesten 
weech van de oude reviere om van dat waetere te genyeten soe vele als van noode 
sal wesen. In den winter soo sal men door de nieuwe d'opperwaeter laeten loopen 
uuijt d'oude waerdoire, als geseeght is, men ten deele sal connen remediëren aen-
de innondatiën die d'oude reviere jaerlycx is doende over d'landt. Doir de menich-
fuldige revieren die daer inne desborderen, als oijck omme dat den cours ende 
loop soo lanck is, ende empeschement van de meulens soo groot is, die oorsaecke 
sijn dat d'waeter soo rasch nyet en can wech geloopen als wel doen soude soo de 
reviere aldus recht ende gesuijvert waere. 

D'opinie is van sommige die daer ontrent eenige landen hebben, dat dat van Ant-
werpen tot landt van Luijck syn in de rechte twelff mijlen [= ca. 69 km]8, ende nijet 
van noode en sal wesen meer dan twee, uuyterlyck drye sassen. 

Ende sou concluderende dat van noode is ende veel beter de reviere gansch op een 
nieuwe te maecken door een nieuwe rechte gravinge oft cannal in de breede 40 
voeten [= ca. 11 m] in de gront, 50 voeten [= ca. 14 m] in de midden, ende 60 [= ca. 
17 m] in de hoocheden. Met andere 60 voeten tot de dycken ende straeten, te we-
ten 30 voeten van yeder syde, met de eerde die men van uuyt de gracht worpen sal. 
Waerinne dat doorgaent sess voeten waeters [= ca. 1,70 m] wesen sal suffisant 
ende bequaem genoech om alle soorten van schepen te voeren, hoe zeere dat de-
selve oyck gelaeden souden moegen wesen. Ende maeckende deselve soo enge soe 
sal men d'waeter des te beter mogen ende connen conserveren, ende en is nijet te 
vresen van eenich gebreck van waeter in den somer. 

                                                                    
8 In een andere nota ('Relatie ofte propositie ter cause van de navigatie die gepretendeert wert te maec-
ken om te vaeren van den Mase in 't Schelt'. SA 's-Hertogenbosch, OSA, XIV.B.1b 'Besognes ten Hove', 
begin 1612, inv. 5432) definieerde Francesqui 1 mijl als 1000 roeden = 20.000 voeten. De Bossche (en 
Antwerpse) voet was 0,287 m. 
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Aengemerckt dat het dan soo facil is om doenne dit wercq in voegen ende manie-
ren als geseeght is, omme te vinden d'oncosten daer toe van noode zynde, d'welck 
daer naer ten proffyte van 't selve landt wederomme sal verteert [= uitgegeven] 
worden. Soe verhoope dat 't selve van haere H.H. [= Hoogheden] ende uwer Eerw. 
ende Edel. de Staeten van Brabant als oyck van Luydich zoo gevoordert sal worden 
dat me 't selve ten effecte sal mogen bringen ende volmaecken. 
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'Relaçion' over het Rijn-Maas-Scheldeproject, 
transcriptie en vertaling van de originele tekst, 1626 

Relaçion tocante las obras de los canales propuestos a hazer entre los 
rios Rin y Mosa, y tambien entre la dicha Mosa desde Mastrique al rio 

Demer9 

[p. 1]  Haviendo Dios (segun el real propheta David admirable en sus obras) sido 
servido, en estos tiempos tan calamitosos mirar con sus ojos de misericordia a las 
Provinçias obedientes de su Magestad en Flandes se empeço por el mes de abril 
deste año 1626 a tratar que seria gran bien de los dichos Estados y payses baxos, si 
se abriese un canal desde Mastrique a Munsterbilsen para por el juntar los rios 
Mosa y el Demer que nasce dos leguas de alla en el pays de Lieja y viene cresciendo 
junto a Hasselt, de donde passa en Brabante a Diest, y Arscote, y despues incorpo-
rado en el de la Dele que viene de Lovayna. Ambos entran en Malinas, y de alla mas 
adelante se desembocan en el Schaldis, famoso rio de Flandes  [p. 2]  y Brabante a 
ornandolo su flusso y reflusso de la marea, hasta a Amberes, perla de Europa, que 
por el passado solia ser el mas caudalosa emporio de todo el universo. 

Y como sino bastase en aquel tiempo tratar desta obra, nascio la platica de otro 
semejante canal que juntaria los dos grandes rios, Rin y Mosa. 

De la primera, a saber de abrir un canal desde Mastrique al Demer, se avia trattado 
muchissimos años antes y desde el tiempo del Emperador Carlos quinto. Siendo 
tradiçion muy notoria, que los de Dort en Olanda entonces presentaron una grande 
suma de dineros para que tal obra no se hiziesse, presuponiendose que la diver-
sion de la navegaçion causaria la ruina de la dicha ciudad y de otras en Olanda. 

Quixo la buena suerte que en aquel mismo tiempo Juan Wouerio del Consejo de 
guerra de Su Magestad, consejero y comis de Sus finanzas, discubrio que algunas 
plantas y papeles viejos quedavan en manos de un clerigo llamado Roberto Zoeins, 
vicecura de la Capela. Vino de las  [p. 3]  iglesias parochiales de Brusselas, elqual 
les avia heredado de su padre, pero tan mal guardadas que ya corrian riesgo de ser 
acabadas de comer de los ratones, pues ya avia maltratado un pedaço dellas. Con-
certo el dicho comis por orden de su Alteza sobre el particular de las dichas plantas 
y papeles con el clerigo y luego se sacaron traslados y se hizieron traduçiones de 
                                                                    
9 Handschrift in AG Simancas, Consejo de Estado, Secretaría de Estado 1404-1700, legajo 2040, doc. 81. 
De (wat inconsequente) spelling is hier onveranderd overgenomen. Enkele auteurs speculeerden dat 
Jan van de Wouwer de schrijver van dit verslag zou zijn. In de marge van p. 1 van de originele tekst staat 
dwars in schoonschrift 'Anselmo'. Mogelijk is de schrijver Antonio Anselmo (1589-1668), de enige 
bekende met die naam in die tijd. Hij was een jurist uit Antwerpen, werkzaam bij de Raad van Brabant, 
later schepen van Antwerpen en auteur van talloze verhandelingen en memories. Anselmo zou de 
informatie van Van de Wouwer gekregen kunnen hebben. Die was eerder schepen van Antwerpen en 
speelde een hoofdrol in het verhaal. Over Anselmo: Van Acker, "Het memoriaalboek van Antonio II 
Anselmo: Bijdrage tot de geschiedenis van een Antwerpse schepenfamilie"; De Ruysscher, "Antoon 
Anselmo's Annotatiën ende Commentariën op de Antwerpse Costuymen (ca. 1625-1668): een nieuwe 
kijk op lokaal recht"; Nationaal Biografisch Woordenboek, dl. 1, kolom 27-36. 
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flamenco en castellano. Contentaron estremadamente a su Alteza, al Señor Carde-
nal de la Cueva y al Señor Marques de los Balbases estas plantas y relaçiones. 

En la segunda obra del Reno a la Mosa ya avia alcancado alguna luz, Don Juan de 
Medices, Marques de Sant Angelo por la proposiçion que avia hecho cierto vezino 
de Gueldres los meses atras, alegando que bien se podria hazer un canal por donde 
passarian barcas del Rin a la Mosa. 

Estas proposiçiones movieron a su Alteza  [p. 4]  demandar que se visitassen los 
sitios, y assí se encamino debaxo del dicho Marques de Sant Angelo el ingeniero 
Jacob Janssen y de su visita se supe que la dicha segunda obra del Rin a la Mosa era 
factible, y que con assistençia de algunos sassos se travaria la navegaçion desde 
Rinbergue al fuerte Arssen. Para mayor certidumbre desto, mando el marques de 
los Balbases passase tambien a la dicha visita el ingeniero Juan Couque y Juan 
Strasbourg architeto, para que se libelassen puntualmente las aguas y que se hi-
ziesse la planta con toda curiosidad. Mando su Alteza por el mismo tiempo al dicho 
comis de Finanzas de passar a Mastrique para asistir a las dichas visitas, pues se 
presentavan cada dia nuevos arbitrios en materia de los dichos canales. 

Por la dicha segunda visita salio la obra del Rin a la Mosa con toda satisfacion. Al 
contrario en la de la Mosa al Demer se presentaron grandes difficultades por un 
altor que empieça desde Mastrique, de ciento y quarenta pies mas subido que la 
dicha Mosa y asi quedava esta obra condenada, sino  [p. 5]  los socorriera con una 
linda invencion el dicho Marques de Sant Angelo en la segunda visita que se hizo a 
la intervençion de los commissarios y ingenieros sobredichos desde 20 de mayo 
hasta 2 de junio y es, que por el rio Jequer que de Tongres viene a Mastrique se 
podran renfrescar y recibir agua bastante, los sassos que seran menester desde la 
Mosa al Demer, con que se perfiçiono el desinio de la dicha primera obra, y de lla se 
hizo relacion por via de un modelo de tierra hecho en uno de las galerias de palaçio 
de Bruselas, con harto contentamiento de su Alteza y se passo tan adelante que su 
Alteza mando ir con titulo de Embaxador el dicho Marques de Sant Angelo al Elec-
tor de Colonia que por entonces se hallava en Bona. 

Mientras estava avsente el dicho Marques, volvio su Alteza mandar al dicho comis 
de finanzas Juan Wouwerio que volviesse con los ingerieros Couque y Jacob Jans-
sens y el moço van Langeren mathematico a visitar solo el rio Demer. Empeçando 
desde su origen y navigandole a donde el agua lo permitia salieron todos en 24 de 
junio  [p. 6]  y de Diest navegaron hasta la abadía de Herquenrode junto a Hasselt, 
y volviendo midieron la corriente del agua, y se hizo una planta de todas las vueltas 
que haze con tomar el altor de los molinos que en el dicho se hallan. 

Otra ventura tuvo el dicho comis poco antes en topar con otra planta muy curiosa 
hecho por el valiente cosmographo Sebastiano Scrotenio de todo el rio Demer y 
por ella se supe que el dicho Demer tiene de cayda desde su origen hasta Malinas 
con mil vueltas que haze trecientos y mas de cinquenta pies. 

Desta postrera visita el dicho comis hizo relacion a su Alteza, pero salio de mayor 
satisfaçion lo que el y el ingeniero Couque avian entendido y notado por el camino. 
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A saber que todo el Rin se podria sacar de su cama y ser puesto en la Mosa por 
donde Olanda quedaria desislada de una parte y ahogada por otra. 

[p. 7]  La primera noticia la alcançaron en Diest por el capitan de infanteria van de 
Sterre que se acordava aver en tiempos passados rompido el Rin sus diques a Or-
dingen y cobriendo el pays aver maltrattado las fortificaçiones de Meurs; lo mismo 
confirmo despues el capitan Diriex superintendente del Demer en una noche que el 
aposento en su casa fuerte el dicho comis, alegando que avia otros passajes mas 
aproposito para juntar los dos rios Rin y Mosa. Ademas sabiase que los de Gueldres 
se espantavan de imvierno quando algunas vezes los pescados naturales del Rin se 
pescavan en el Rio Neerse que passa por su dicha ciudad. 

Junto con la relacion deste mando el comis sobredicho sacar una planta muy gran-
de y en ella se descubrian unos pantanos grandes de los quales se trattara despues 
y hallo su Alteza tan grande fundamento en esta proposiçion que, luego de vuelto 
que fue el Marques de Sant Angelo del Elector de Colonia,  [p. 8]  mando su dicha 
Alteza que volviesen todos, esceto el dicho comis que por entonces le mandaron 
asistir en otro negocio secreto y de grande serviçio de su Magestad, a la visita desta 
postrera proposicion del dicho comis y del ingeniero Couque. 

En esta se emplearon el dicho Marques de Sant Angelo, los ingenieros Couque, Jacob 
Janssen y el mathematico van Langeren y aviendo corrido todo aquel pays, toparon 
con el passaje desde Nuys por los baxos de Kliet10 hasta Gennep, muy dispuestos a 
recibir toda el agua del Rin, y ponerla con muy acomodada cayda en la Mosa. Viene 
tassada la dicha obra en dos milliones de oro, y ademas representaron que por el 
mismo camino se podria hazer otra obra menor para la navegaçion empeçando 
desde Nuys hazia Venlo, y que esta se podra acabar en tiempo de siete o ocho meses 
con moderado gasto de quatroçientos  [p. 9]  o quinientos mil florines. 

Esta postrera proposicion hallaron su Alteza y los Señores Cardinal y Marques de 
los Balbases tan a proposito que luego tomaron resolucion de mandar empecarla y 
asi domingo 16 de agosto salieron de Bruselas los ingenieros Couque y Jacob Jans-
sens hazia Mastrique y Venlo para poner las estacas de la dicha obra, y en finanzas 
se nombraron un recibidor y veedor y se mando hazer librança de cinquenta mil 
florines para ser empleados en esta dicha obra. Al Marques de Sant Angelo dio su 
Alteza la sobre intendencia de la dicha obra y a dos maestros de quentas de 
Gueldres se nombraron para asistentes de la dicha obra y que acudiran a darle por 
destacho. 

Se tiene por sin duda que dentro de ocho meses los vinos y demas mercadurias de 
Alemaña passaran por el dicho canal de Venlo y Mastrique y que los de Lieja y de la 
Mosa subiran a Colonia y demas ciudades y provincias  [p. 10]  de Alemaña con 
increible comodidad y benefiçio de todos. Servira ademas este canal para sacar de 
contribuçiones el Pays de Limburgo y Oltremosa, y a franquear una grande parte 
del ducado de Juliers, etcetera. 

                                                                    
10 Waarschijnlijk schrijffout voor 'Klief' of 'Kleef' (Kleve). De Latijnse vorm was 'Clivia'. 



 

642 

(Vertaling) 

Verslag betreffende de werkzaamheden in verband met voorstellen 
voor het aanleggen van kanalen tussen de rivieren Rijn en Maas, en ook 

tussen de Maas vanaf Maastricht en de rivier de Demer11 

[p. 1]  God gediend hebbend (volgens de koninklijke profeet David, bewonderens-
waardig in zijn werken), en in deze zo rampzalige tijden met mededogen kijkend 
naar de gehoorzame provincies van zijne Majesteit in Vlaanderen, begon men er in 
april van dit jaar 1626 over te spreken, dat het voor die genoemde staten en Ne-
derlanden van groot voordeel zou zijn als er vanaf Maastricht naar Munsterbilzen 
een kanaal zou worden aangelegd om de rivier de Maas te verbinden met de De-
mer, die twee mijl (11,5 km)12 vandaar ontspringt in het land van Luik en al groter 
wordend langs Hasselt stroomt, vanwaar hij verder loopt naar Diest en Aarschot in 
Brabant en vervolgens samenvloeit met de Dijle die uit Leuven komt. Samen berei-
ken ze Mechelen en van daaruit monden ze verderop uit in de Schelde, de beroem-
de rivier van Vlaanderen  [p. 2]  en Brabant, getooid met de eb en vloed van het 
getij, richting Antwerpen, parel van Europa en vroeger het rijkste handelscentrum 
ter wereld. 

En alsof het nog niet volstond zich in die tijd met dat werk bezig te houden, kwam 
er ook nog een gesprek op gang over een ander soortgelijk kanaal dat de twee gro-
te rivieren, de Rijn en de Maas, moest verbinden. 

Van het eerste werk, namelijk het aanleggen van een kanaal van Maastricht naar de 
Demer is al vele jaren sprake, vóór en sinds de tijd van keizer Karel V. Het is een 
alom bekend verhaal dat die van Dordrecht in Nederland indertijd een grote som 
geld hebben aangeboden om zo'n werk niet te laten uitvoeren, ervan uitgaande dat 
de afleiding van de scheepvaart de neergang van die stad en van andere in Holland 
zou betekenen. 

Het goede geluk wilde dat in diezelfde tijd Jan van de Wouwer van de Oorlogsraad 
van Uwe Majesteit, raadslid en commissaris der Domeinen en Financiën, ontdekte 
dat er enkele kaarten en oude papieren in het bezit waren van een geestelijke, 
genaamd Robert Zoeins, onderpastoor van Onze-Lieve-Vrouw van de Kapel. Ze 
waren afkomstig uit de  [p. 3]  parochiekerken van Brussel en hij had ze geërfd van 
zijn vader. Ze waren echter zo slecht bewaard, dat ze gevaar liepen door de ratten 
opgevreten te worden, want een deel ervan was al beschadigd. De commissaris 
kwam in opdracht van Hare Hoogheid met de geestelijke tot overeenstemming 
over de kwestie van deze kaarten en papieren en vervolgens werden er afschriften 
gemaakt en vertalingen van het Nederlands in het Spaans. Deze kaarten en versla-

                                                                    
11 Mijn vertaling. Inzake de auteur van het rapport: zie voetnoot bij titel van Spaanse transcriptie. 
12 Waarschijnlijk is hierbij (zoals bij Paulo Francesqui): 1 mijl = 1000 roeden = 20.000 (Antwerpse of 
Bossche) voeten van 0,287 m = ca. 5,74 km. 
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gen vielen buitengewoon in de smaak bij Hare Hoogheid, de heer kardinaal de la 
Cueva13 en de heer markies de los Balbases.14 

Wat betreft het tweede werk van de Rijn naar de Maas was al enige helderheid 
bereikt, doordat Giovanni de' Medici, markies di Sant'Angelo, op basis van het 
voorstel dat een bepaalde inwoner van Gelder een aantal maanden eerder had 
gedaan, de mening uitsprak dat er goed een kanaal gemaakt zou kunnen worden 
waardoor schepen van de Rijn naar de Maas konden varen. 

Op grond van deze voorstellen gaf Hare Hoogheid  [p. 4]  opdracht de betreffende 
gebieden te verkennen en zo ging ingenieur Jacob Janssen onder leiding van de 
markies di Sant'Angelo erheen. Hun verkenning bracht de overtuiging dat dit 
tweede werk van de Rijn naar de Maas uitvoerbaar was en dat er met behulp van 
een paar sluizen een scheepvaartverbinding van Rijnberk naar het fort Arcen mo-
gelijk was. Om meer zekerheid hieromtrent te krijgen, gaf de markies de los Balba-
ses aan ingenieur Jan Coeck en bouwmeester Jan van Straatsburg opdracht het 
gebied eveneens te verkennen, teneinde de wateren nauwkeurig in kaart te bren-
gen en dit met de grootste zorgvuldigheid te doen. Tegelijkertijd zond Hare Hoog-
heid ook genoemde commissaris der Domeinen en Financiën naar Maastricht om 
te assisteren bij die verkenningen, omdat er dagelijks nieuwe zienswijzen over die 
kanalen naar voren werden gebracht. 

Door die tweede verkenning was het werk van de Rijn naar de Maas naar genoegen 
beoordeeld. Dit in tegenstelling tot dat van de Maas naar de Demer, waar zich grote 
moeilijkheden voordeden vanwege een bij Maastricht beginnende hoogte van hon-
derdveertig voet (ca. 40 m) gemeten boven de Maas. Daardoor zou dat project op 
niets zijn uitgelopen, ware het niet  [p. 5]  dat het werd gered door een gelukkig 
idee dat de markies di Sant'Angelo kreeg bij de tweede verkenning door de boven-
genoemde commissarissen en ingenieurs die plaats vond van 20 mei tot 2 juni. Dit 
hield in dat de rivier de Jeker, die van Tongeren naar Maastricht stroomt, de slui-
zen die nodig zullen zijn vanaf de Maas tot de Demer met voldoende water kan 
voeden. Daarmee werd het ontwerp van dit eerste werk vervolmaakt. Dat werd 
getoond door een aarden model, gemaakt in een van de paleisgalerijen van Brussel, 
tot grote voldoening van Hare Hoogheid. Het ontwerp vorderde zodanig, dat Hare 
Hoogheid opdracht gaf aan de markies di Sant'Angelo om met de titel van ambas-
sadeur naar de keurvorst van Keulen te gaan, die toen in Bonn verbleef. 

Tijdens de afwezigheid van genoemde markies, gaf Hare Hoogheid weer opdracht 
aan de commissaris der Domeinen en Financiën Jan van de Wouwer om met de 
ingenieurs Coeck en Jacob Janssen en de jonge wiskundige Van Langeren alleen de 
rivier de Demer te verkennen. Beginnend bij de oorsprong15 en dan verder varend 

                                                                    
13 Alonso II de la Cueva (1572 of 1574-1655), gezant van de Spaanse koning in Brussel en raadsman van 
de landvoogdes. Verwoed verdediger van de Spaanse belangen en verbeten tegenstander van de Repu-
bliek. 
14 Deze titel werd Ambrogio Spínola in 1621 toegekend door de Spaanse koning Filips IV. 
15 Met 'oorsprong' ('origen') zal in dit geval de uitmonding van de Demer in de Dijle, of een punt nog 
verder stroomafwaarts, zijn bedoeld. Men voer immers duidelijk stroomopwaarts, van Diest naar de 
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zover het water het toeliet, vertrokken ze allen op 24 juni  [p. 6]  en voeren van 
Diest tot de abdij van Herkenrode bij Hasselt. Op de terugweg deden ze metingen 
van de stroming van het water en maakten ze een kaart van alle bochten van de 
rivier, alsmede van de plaats van de molens die zich erop bevinden. 

Ook had die commissaris geluk toen hij kort daarvoor stuitte op een heel zorgvul-
dig gemaakte kaart van de hele rivier de Demer van de hand van de kundige kos-
mograaf Sebastiaan Scroterrius. Daardoor kwam men te weten dat de Demer vanaf 
zijn oorsprong tot aan Mechelen met duizend bochten een verval heeft van meer 
dan driehonderd vijftig voet (ca. 100 m). 

Van dit laatste bezoek bracht de commissaris verslag uit aan Hare Hoogheid, maar 
wat tot nog grotere tevredenheid bijdroeg was hetgeen hij en ingenieur Coeck 
onderweg hadden vernomen en opgetekend, namelijk dat men de hele Rijn uit zijn 
bedding zou kunnen lichten en overbrengen naar de Maas, waardoor Holland voor 
een deel zou droogvallen en voor een ander deel zou verdrinken. 

[p. 7]  Het eerste bericht kregen ze in Diest van de kapitein van de infanterie Van 
de Sterre16 die zich herinnerde dat er in het verleden een dijkdoorbraak van de 
Rijn was geweest bij Ordingen (Ürdingen) en dat het land overstroomd was, wat 
tot schade aan de fortificaties van Meurs had geleid. Ditzelfde werd daarna beves-
tigd door kapitein Diericx17, superintendent van de Demer die, op een avond dat hij 
de genoemde commissaris in zijn versterkte huis logies verschafte, aanvoerde dat 
er andere meer geschikte doorgangen waren om de rivier de Rijn met de Maas te 
verbinden. Bovendien was het bekend dat de inwoners van Gelder 's winters af en 
toe met schrik merkten dat vissen die van nature in de Rijn voorkwamen in de 
rivier de Niers, die door die stad stroomt, gevangen werden. 

Samen met het verslag hiervan liet de commissaris een heel grote kaart maken. 
Daarop zijn enkele grote moerassen te zien, waarmee men zich nog zal bezighou-
den. Hare Hoogheid vond dit voorstel zo goed onderbouwd, dat zij dadelijk nadat 
de markies di Sant'Angelo was teruggekeerd van de keurvorst van Keulen  [p. 8]  
aan allen vroeg zich verder bezig te houden met de verkenning van dit laatste 
voorstel van de commissaris en ingenieur Coeck, behalve aan genoemde commis-
saris, die op dat moment gevraagd werd een andere geheime opdracht die van 
groot nut was voor Zijne Majesteit te vervullen. 

Betrokken daarbij waren de markies di Sant'Angelo, de ingenieurs Coeck en Jacob 
Janssen en de wiskundige Van Langeren. Nadat ze de hele betreffende landstreek 
hadden doorgereisd, stuitten ze op de doorgang vanaf Nuijs (Neuss) door de laag-

                                                                                                                                                                      
abdij van Herkenrode (op de linkeroever van de Demer bij Kuringen beneden Hasselt, niet aan de 
Herk). 
16 In 1622 was een kapitein Van der Sterre in Hulst gelegerd. De Meester, Correspondance Guidi di 
Bagno, dl. 1, nr. 405. 
17 Willem Diericx († 1629), vanaf 1622 kapitein van 60 haakbusschutters te paard en superintendent 
van de compagnie ter bewaking van de rivieren de Demer, Rupel en Nethe en de daaraan gelegen for-
ten, vooral die van Dambrugge en Doorne. GA Roermond, Families en Personen, archief 5003 (geslacht 
Dirix), inv. 2, 3. 
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ten van Kleef naar Gennep, die heel geschikt is om al het water van de Rijn op te 
vangen en dat met een heel gunstig verval in de Maas te storten. Dit werk werd 
geschat op twee miljoen gulden. Daarnaast gaven ze aan dat men op hetzelfde tra-
ject een ander en minder omvangrijk werk voor de scheepvaart zou kunnen uit-
voeren, beginnend bij Nuijs en eindigend bij Venlo. Dat zou in zeven of acht maan-
den tijd voltooid kunnen worden, tegen gematigde kosten van vier-  [p. 9]  of vijf-
honderdduizend gulden. 

Dit laatste voorstel vonden Hare Hoogheid en de heren kardinaal en markies de los 
Balbases zo geschikt dat zij besloten opdracht te geven ermee te beginnen. En zo 
vertrokken op zondag 16 augustus de ingenieurs Coeck en Jacob Janssens vanuit 
Brussel naar Maastricht en Venlo om het werk voor te bereiden. Voor de financiële 
kant van de zaak werd een ontvanger en controleur benoemd en er werd opdracht 
gegeven vijftigduizend gulden vrij te maken voor de uitvoering van dit werk. De 
markies di Sant'Angelo kreeg van Hare Hoogheid het oppertoezicht over het werk. 
Twee rekenmeesters uit Gelder werden benoemd als assistent voor het werk, om 
te helpen het aan te besteden. 

Ongetwijfeld zullen binnen acht maanden wijn en andere handelswaar uit Duits-
land via dit kanaal van Venlo en Maastricht aangevoerd worden en zullen de inwo-
ners van Luik en van de Maasstreek met ongelooflijk gemak en tot welzijn van 
allen opvaren naar Keulen en andere plaatsen en provincies  [p. 10]  in Duitsland. 
Dit kanaal zal ook dienen om het land van Limburg en Overmaas te bevrijden van 
contributies en een groot deel van het hertogdom Gulik enzovoort daarvan te vrij-
waren.  
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Teksten uit dagboek van Johann Christoph von Preysing, 
voor zover die betrekking hebben op het 

Rijn-Maaskanaal, met vertaling, 1626 

Eigenhändiges Tagebuch des Freiherrn Joh. Chr. von Preysing über 
seine Sendung nach Brüssel im Jahre 1626. Nebst Auszügen aus den 

Gesandtschafts-Acten.18 

Den 19. [May 1626] 
… Duo nunc nemde (= nempe) agitari in Belgio: 
1.  qua ratione canalis ille ex Rheno in Mosam et Antwerpiam usque effodi et perfi-
ci possit. 
2.  Wie die Sperre der Licenz zu continuiren sein mechte contra status rebelles Hol-
landiae. … 

Den 15. [-16.] August 1626. 
... Item hat sich Herr Churfürst zu Cöln fast beklagt, daß die Spanischen in das Ertz-
stift Cöln, vorab das Ambt Khempen und bej Ording bej 4 Regiment zu Fuesz und 
30 Comp: zu Pferdt einlosiert oder quartiert haben, welches Ihme und seinem Erz-
stifft unvbertraglich sey; begerdt solche alsobaldt außzufüeren. 
… deßhalber wir dan auch Sontags den 16. dito bej dem Marchese Spinola morgens 
umb 7 Uhr starcke audients gehabt, und beide obbeschribene Puncten aufs Instän-
digst solicitirt haben. Darauff Herr Spinola geantwortt, weilen die gelegenheit und 
ietzige notturfft des khriegs solches simpliciter erfordere, daß sie Ir Volck gegen 
der Hollender Intentiones umb Khempen und in das Erzstifft Cöln ununbgänglich 
für ietz legen müessen, alß khünde ers ietz nit anders machen, die ungelegenheit 
des Feindts und der Zeit erfordere es also. … 

Den 23. August [1626]. 
… Eben zu diser Zeit sein Chur Cölnische und Lüttichische gesandten nach Brüssel 
ankhommen, als Herr Thumbprobst zu Lüttich von Wachtendonk und Herr von 
Buechholß, zu tractiren und schliessen, wie der spanischerseits vorhabene Canal 
auß dem Rhein bey Nuyß auf Geldern und Venloo, von danen die Maaß hinauf auf 
Maastricht, und von dahin ainen neuen Canal auf Bilsen und Diest in die Demer 
und also volgents auf Mechlen, Antorff und selbige gegent khünde und solle geführt 
und gemacht werden. 

Den 26. [-29.] August [1626]. 
… Churfürst zu Cöln hat sich deß one sein vorwissen vorhabenden Spanischen 
Canal Baues, wie auch der einquartierung der Spanischen Armée in die Cölnische 
Lande und Ambter auf das hechtst beklagt; aber doch dabei nichts oder gar 
schlechtes erhalten. 

                                                                    
18 Aretin, Bayerns auswärtige Verhältnisse seit dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts, dl. 1, Anhang 
(Urkunden zum III. und IV. Abschnitte) nr. 42. 
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Den 9. Sept. [1626] 
… Eodem die haben wir von München bevelch empfangen, vom 1. September. … 3o 
Daß wir zu Brüssel starck antten sollen, daß in daß Erbstifft Cöln bei Khempen fast 
die ganße spanische armée einlosiert und gehalten werde, welches zwischen den 
Catholischen große alienation von Spania machen thue, sambt villen starcken mo-
tiven. 

Den 10. und 11.[-12.] September [1626]. 
Welches wir, wie auch der deßwegen zu Brüssel ankhomne Cöllnische Gesandte 
Ernst Grave zu Reckhumb, aller ortten fast stark geanttet haben. Wie dann auch die 
one Begrueß- und verwilligung deß Churfürsten in dero Landen bei der Statt Nuyß 
vorhabene grabung aines Wasser Canals  biß auf Geldern starck geanttet, und von 
Cöln de facto verhindert worden, mit volck und aufwerffung einer Schanß bey 
Nuyß. Daryber sich Spania erklärt, hinfüro die Cöllnische Lande alß vill imer mög-
lich unbelästigt zulassen, daß volck abzufüeren, und deß vorhabenden Canals we-
gen sich mit Cöln zuergleichen, Inmassen alsobald Abgesandte zu diser tractation  
nach Bonn sein verschickt worden, Herr Joanes de Medices Marchese de St. Angelo, 
und Herr Brunaeus. Darauf die Cöllnische Gesandte den 12. diß, wie auch die an-
dern Gesandten verraist sein. 

Den 12. September. 
… So ist unsz anderwerts durch Moraeum gesagt worden, die Spanischen geen auf 
andern Pactis umb, nemblich daß baide Khays: und Bayr: Arméen post occupatam 
inferiorem Saxoniam Sich deß Stiffts Utrecht, Züpfen, Oberyssel, Turente und deßi-
enigen Thaill Geldren annemmen sollen, so anietz die Hollender besitzen und den 
Spaniern abgenommen haben. 

Den 23. Septembris [1626]. 
1.  Haben wir von München bevelch empfangen, daß …  
2.  Sollen wir die abfüerung deß Spanischen Volcks auß dem Erzstifft Cölln, und 
dann die aufgrabung neuen Canals vom Nuyß gegen Geldern einzustellen nochmals 
beweglich solicitirn und tringen. … 

Den 26. September [1626]. 
Haben wir diß und anders mehr nach München geschriben, … Item daß das spani-
sche Volck auß den Cölnischen Landen ainest abgesiert sei worden. 

Den 30. September [1626]. 
Sein von München Bevelch vom 22. einkhommen, 
1. zu berichten, wie eß mit außfüerung des spanischen Volcks und dan mit ausgra-
bung des Canals von Geldern biß Rhainpergen ain bewandtnuß habe. … 

Den 3. Octobris. Ao 1626. 
Haben wir das hivorige schreiben nach München beantwortt: 
1.  Daß der mehrer Theill spanischen volcks von Khempen abgesiehrt worden. 
2.  Daß man mit dem Canal starck verfahre, der 4te thaill berait fertig, und täglich 
4000 Mann daran arbeiten. 
3.  [Vraagt naar huis terug te mogen keren. Kan in Brussel niets nuttigs meer doen.] 
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(Vertaling) 

Eigenhandig dagboek van baron Joh. Chr. Preysing over zijn zending 
naar Brussel in het jaar 1626. Met uittreksels uit de gezantschapsakten. 

19 mei 1626 
… Er moeten nu immers twee dingen in de Nederlanden in gang worden gezet: 
1.  Op welke manier dit kanaal vanaf de Rijn naar de Maas en tot aan Antwerpen 
kan worden gegraven en aangelegd. 
2.  Hoe de sluiting van de licenten (= de blokkade) tegen de opstandige Hollandse 
gewesten kan worden voortgezet. 

15 [-16] augustus 1626 
… Verder heeft de heer keurvorst van Keulen zich heftig beklaagd, dat de Spanjaar-
den in het aartssticht Keulen in het ambt Kempen en bij Ordingen (Ürdingen) 4 
regimenten te voet en 30 compagnieën te paard ingekwartierd hebben, wat voor 
hem en zijn aartssticht onverdraaglijk is. Hij heeft verlangd dat deze zo snel moge-
lijk teruggetrokken worden. 
… waarom we dan ook op zondag 16 augustus 's morgens om 7 uur bij markies 
Spínola een indringende audiëntie hebben gehad, waarbij we nadrukkelijk op bei-
de bovengenoemde punten aangedrongen hebben. Daarop heeft de heer Spínola 
geantwoord dat ze op dit moment – omdat de toestand en de huidige nooddruft 
van de oorlog dat eenvoudigweg vereisen – onvermijdelijk hun troepen bij Kem-
pen en in het aartssticht Keulen moeten legeren als bescherming tegen de Holland-
se overvallen. Hij kon nu niet anders doen; de last van de vijand en van de tijd ver-
eiste het dus. … 

23 augustus 1626 
… Zojuist zijn Keur-Keulse en Luikse gezanten in Brussel aangekomen, waaronder 
de heer van Wachtendonk, domproost van Luik, en de heer van Bocholtz, om te 
onderhandelen en overeen te komen hoe het van Spaanse zijde geplande kanaal 
vanuit de Rijn bij Nuijs (Neuss) naar Gelder en Venlo, en vandaar stroomopwaarts 
over de Maas naar Maastricht, en van daaruit een nieuw kanaal naar Bilzen en 
Diest aan de Demer en zo verder naar Mechelen, Antwerpen en omgeving zou kun-
nen en moeten worden getraceerd en aangelegd. 

26 [-29] augustus 1626 
… De keurvorst van Keulen heeft zich over de zonder zijn voorkennis geplande 
kanaalaanleg, en over de inkwartiering van het Spaanse leger in de Keulse landen 
en ambten (districten), ten zeerste beklaagd, maar heeft daarbij niets bereikt of 
geheel onbevredigende reacties gekregen. 

9 september 1626 
… Op dezelfde dag hebben we van München de opdracht van 1 september ontvan-
gen … (3) Dat we in Brussel er fel tegen moeten protesteren dat in het aartssticht 
Keulen bij Kempen bijna het hele Spaanse leger ingekwartierd en gelegerd is, wat 
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bij de Katholieken grote afkeer van Spanje veroorzaakt, en veel sterke weerstan-
den oproept. 

10 en 11 [-12] september 1626 
Waartegen we, net als de daarvoor in Brussel aangekomen Keulse gezant Ernst, 
graaf van Rekem (Reckheim, Recheim), haast overal sterk geprotesteerd hebben. 
Op die manier werd tegen het zonder instemming en toestemming van de keur-
vorst in diens landen bij de stad Nuijs geplande graven van een waterkanaal naar 
Gelder heftig actie gevoerd, en werd het door Keulen met soldaten en door het 
opwerpen van een schans bij Nuijs metterdaad verhinderd. Daarop heeft Spanje 
verklaard dat het voortaan de Keulse landen zoveel mogelijk met rust zal laten, de 
troepen zal terugtrekken en over het geplande kanaal met Keulen een vergelijk zal 
treffen, en wel zodra gezanten voor deze onderhandeling naar Bonn gestuurd zijn, 
te weten Giovanni de' Medici, markies di Sant'Angelo, en de heer (Jacques) Bru-
neau. Daarop zijn de Keulse en de andere gezanten op 12 september vertrokken. 

12 september 1626 
… Zo is ons ergens anders door Moreus (de zaakgelastigde van Keur-Keulen in 
Brussel) gezegd dat de Spanjaarden zich op een andere overeenkomst richten, 
namelijk dat zowel het keizerlijke als het Beierse leger na het bezetten van Neder-
saksen het Sticht Utrecht, Zutphen, Overijssel, Twente en dat deel van Gelderland 
zullen aanpakken, dat de Hollanders nu bezitten en van de Spanjaarden hebben 
afgenomen. 

23 september 1626 
1.  Hebben we van München opdracht gekregen, dat … 
2.  Moeten we nogmaals met klem vragen om en aandringen op de terugtrekking 
van de Spaanse troepen uit het aartssticht Keulen en het beëindigen van het graven 
van een nieuw kanaal van Nuijs naar Gelder. … 

26 september 1626 
Hebben we een en ander aan München geschreven, … Verder dat de Spaanse troe-
pen met spoed uit de Keulse landen teruggetrokken zijn. 

30 september 1626 
Er zijn opdrachten van München van 22 september binnengekomen: 
1. Te melden hoe het met de terugtrekking van de Spaanse troepen en met het 
graven van het kanaal van Gelder naar Rijnberk (Rheinberg) gesteld is. … 

3 oktober anno 1626 
Hebben we het voornoemde schrijven van München beantwoord: 
1. Dat het grootste deel van de Spaanse troepen uit de omgeving van Kempen is 
teruggetrokken. 
2. Dat men met volle kracht aan het kanaal bezig is, het vierde deel al klaar is, en er 
dagelijks 4000 man aan werken. 
3. [Vraagt naar huis terug te mogen keren. Kan in Brussel niets nuttigs meer doen.] 
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Mogelijke aanzet van Spaans Rijn-Maaskanaal bij Nuijs (Neuss), 1626 

Dit stuk droge gracht ligt in de Reuschenberger Busch, aan de zuidrand van het 
huidige Neuss. Het moest kennelijk aan de naastliggende Bovenerft (Obererft) 
worden aangesloten. De Bovenerft is een in 1456 aangelegde kunstmatige tak van 
de Erft, die begint boven een stuw in die rivier en die de stadsgracht van water 
moest voorzien. De oorsprong en de zin van de droge gracht zijn onbekend.  Ze kan 
het begin zijn geweest van het korte stukje kanaal tussen het voedingspunt aan de 
Bovenerft en de Rijn. De sterk geërodeerde gracht is tot ca. 5 m diep en op de bo-
dem ca. 3 à 4 m breed. Ze begint in het bos op ca. 20 m ten oosten van het voetgan-
gersbruggetje over de Obererft (vlak ten noorden van Autobahn 57 en bereikbaar 
vanuit de wijk Pomona). Daar kunnen de waterinlaat en een sluis gepland zijn 
geweest. Van hieruit loopt de gracht bijna 300 m met een lichte kromming in 
noordoostelijke richting (richting Rijn) door het bos tot aan de spoorlijn langs de 
Reuschenberger Weg. Zie paragraaf 5.8. 

 

Eigen foto R.F.G.M. Zijlmans (2014) 
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Lijst van afkortingen 

 

AAE Archives des Affaires étrangères (Frankrijk) 

Abt. Abteilung 

AG Archivo General (Spanje) 

AR Algemeen Rijksarchief (België) 

BuZa (Ministerie van) Buitenlandse Zaken 

CPJI Cour permanente de justice internationale (Permanent Hof van Inter-
nationale Justitie) 

CRH Commission royale d'histoire (België) 

e.a. en anderen 

GA Gemeentearchief 

HCHZ Historia critica comitatis Hollandiae et Zeelandiae 

HSAD Hauptstaatsarchiv Düsseldorf 

inv. inventarisnummer 

JDR Jahrbücher des Deutschen Reichs 

KB Koninklijke Bibliotheek (Nederland) 

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

KVAW Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en 
Schone Kunsten 

MGH Monumenta Germaniae Historiae 

MGOG Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent 

NA Nationaal Archief (Nederland) 

NITG Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen 

n.r. nieuwe reeks 

OBHZ Oorkondenboek van Holland en Zeeland 

OBSU Oorkondenboek van het Sticht Utrecht 

o.r. oude reeks 

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Nederland) 

red. redacteur 
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RGP Rijks Geschiedkundige Publicatiën (Nederland) 

RHCL Regionaal Historisch Centrum Limburg (Nederland) 

RHCE Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 

ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (Nederland, 
vanaf 2006 Rijksdienst voor Architectuur, Cultuurlandschap en Monu-
menten, vanaf 2009 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 

RWS Rijkswaterstaat (Nederland) 

SA Stadsarchief, Stadtarchiv 

s.l. sine loco (zonder plaats) 

SRM Scriptores rerum Merovingicarum 

TNO Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk On-
derzoek 

UDKH Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofge-
richts bis 1451 

VOC Verenigde Oost-Indische Compagnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 10 
 

  



BIJLAGE 10 

655 

Begripsomschrijvingen waterbouw en scheepvaart 

 
afvoer (of debiet) 

 
De hoeveelheid water die per tijdseenheid door een 
bepaalde doorsnede van een rivier stroomt. Meestal 
uitgedrukt in m3/s. 

jaagpad (of lijnpad) Het pad langs de oever, dat vrijgehouden en onderhouden 
moest worden om schepen aan lijnen door mensen- of 
paardenkracht voort te kunnen trekken (jagen). 

kanaalpand Gedeelte van een kanaal tussen twee sluizen of stuwen, 
met een (in principe) gelijkblijvend kanaalpeil. 

keersluis Sluis of andere afsluitbare constructie die gewoonlijk 
openstaat en alleen in bijzondere situaties, bijvoorbeeld 
bij bedreigend hoogwater, gebruikt wordt. 

komgronden Komvormige laaggelegen gebieden achter de 
oeverwallen, waar klei wordt afgezet. 

lastbreken (of 
verbodemen) 

Overslaan van de hele lading van het ene in een ander 
schip, soms om vaartechnische redenen, maar vaak als 
gevolg van specifieke vaar- en douanerechten op een 
bepaald riviertraject. 

oeverwal Natuurlijke brede zanderige rug langs een rivier, ontstaan 
door afzetting van het grofste materiaal bij 
overstromingen. 

overlaat Stuw of verlaagd gedeelte van een dam, dijk of andere 
waterkering aan een rivier of waterbekken, waarover het 
water bij een bepaald bedreigend waterpeil 
gecontroleerd kan afstromen naar een ander 
bergingsgebied. 

puntdeuren Paarsgewijs onder een kleine hoek geplaatste, aan de 
zijkanten scharnierende, en door de waterdruk 
zelfsluitende sluisdeuren. 

schutsluis (of sas) Aan twee kanten afsluitbaar kunstwerk, waardoor 
schepen van het ene naar het andere kanaal- of rivierpand 
kunnen worden gebracht. 

sluishoofd De massieve kop van een sluis, die de sluisdeuren bevat. 
sluiskolk Ruimte tussen het boven- en het benedenhoofd van een 

sluis, waar de schepen liggen die geschut worden. 
stroomrug Relatief hooggelegen strook in een riviervlakte, het 

zichtbare restant van een opgevulde verlaten 
rivierbedding en bijbehorende oeverwallen. 
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stuw Vaste of met klep(pen) beweegbare waterkering, om de 
waterhoogte bovenstrooms te regelen. 

verdeelpand Hoogste pand van een kanaal, dat naar twee zijden 
afwatert. 

verhang Het verval over de eenheid van afstand. Meestal 
uitgedrukt in cm of m per km. 

verval Het verschil in waterstand tussen twee punten in een 
rivier of kanaal, bijvoorbeeld boven en onder een sluis. 

waterscheiding (Vaak wat hoger gelegen) grens tussen twee 
stroomgebieden. 
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ARCHIEVEN 

België 

Brussel: Algemeen Rijksarchief 
 Duitse Staatssecretarie 1522-1794, toegang I 074. 
 Raad van State en Audiëntie 1400-1795. 
 Secretarie van State en Oorlog 1585-1795. 

Hasselt: Rijksarchief in de Provinciën 
 Archief stad Hasselt. 

Antwerpen: Stadsarchief 
 Breede-Raedboek, jaar 1613, PK # 1673. 

Duitsland 

Düsseldorf: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Hauptstaatsarchiv 
 Archiv Jülich-Berg II. 

Geldern: Kreisarchiv Kleve 
 Nichtamtliches Archivgut, Nachlässe, Nachlass Pistor (N12). 

Geldern: Stadtarchiv 
 Abteilung A, Urkunden. 
 Archivaliensammlung. 

Frankrijk 

Parijs (La Courneuve): Archives des Affaires étrangères 
 Correspondance politique, origines-1896, Pays-Bas espagnols et autrichiens, 

Hollande, Bavière. 
 Entrées exeptionnelles et collections, Mémoires et documents, Hollande. 

Nederland 

Den Haag: Nationaal Archief 
 Archief graven van Holland, toegangsnr. 3.01.01. 



 

658 

 Notulen gehouden in de Onderhandelinge van den Trefues, Anno 1608, toegang 
1.01.03. 

Maastricht: Regionaal Historisch Centrum Limburg 
 Archief Provinciaal Bestuur Limburg 1814-1913, toegang 04.01 
 Archief Rijkswaterstaat Directie Limburg 1817-1950, toegang 07.H05. 

's-Hertogenbosch: Stadsarchief 
 Oud Stadsarchief (OSA), XIV.B.1b, 'Besognes ten Hove' 1609-1615 en 1624-
1627. 

Roermond: Gemeentearchief 
 Families en Personen, archief 5003. 

Venlo: Gemeentearchief 
 Archief Stadsbestuur Venlo, Oud stedelijk archief 1. 

Spanje 

Simancas: Archivo General de Simancas 
 Consejo de Estado, Secretaría de Estado 1404-1700, legajo 2040. 
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