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Voorwoord 
 

De wereld heeft altijd heeft altijd gezocht naar oplossingen voor territoriale conflicten ten einde de vrede te 

kunnen bewaren of oorlogen te beëindigen. Aangezien ieder conflict op zichzelf staat en om een op maat 

gemaakte oplossing vraagt is het onmogelijk om met dé oplossing voor hét probleem te komen. Het zou 

daarom ook zeer naïef zijn om te denken dat met de oprichting van een instituut, zoals de Verenigde Naties 

met haar organen zoals de Veiligheidsraad en het Internationaal Gerechtshof en een instelling zoals het 

Permanent Hof voor Arbitrage, territoriale conflicten definitief de wereld uit zijn gebannen. De geschiedenis 

heeft ons reeds getemd in onze naïviteit. Wat echter maar een handjevol mensen weet is dat sommige kleinere 

initiatieven, die soms al stammen uit de hoge middeleeuwen, wel succesvol waren in het voorkomen van 

territoriale conflicten. Deze initiatieven laten zich vervatten in het concept van een internationaal gedeelde 

stad. Zo waren er in de loop der geschiedenis steden die vanwege hun ligging of vanwege zijn economische of 

militaire importantie betwist werden door meerdere landen of heersers. Om te voorkomen dat een gewapend 

territoriaal conflict ontstond over een dergelijke strategische stad kozen de twistende heersers ervoor om het 

stedelijk gebied gezamenlijk te besturen. Soms werd een stedelijk gebied onvrijwillig afgestaan door de 

rechtmatige eigenaar, de oorspronkelijke soevereiniteitshouder. Zo werd in internationaal verband gegrepen 

naar deze oplossing om onderlinge conflicten te vermijden, ook zonder dat de oorspronkelijke 

soevereiniteitshouder daarmee had ingestemd. De internationale gemeenschap wilde koste wat kost een 

(nieuw) gewapend conflict over een betwist territoriaal gebied voorkomen. 

 

Internationaal Gedeelde Steden is daarom een boek met een vrolijke boodschap. Het biedt een alternatief voor 

al diegene die hun geloof in de internationale rechtsorde en rechtsstatelijkheid hadden verloren of zelfs nooit 

hebben gehad. Zij die verwachten dat het streven naar landjepik vrijwel automatisch eindigt in oorlog hebben 

ongelijk, zo leert de geschiedenis ons. Het internationaal besturen van een internationaal gewilde stad is in veel 

gevallen een uitweg van het oorlogspad gebleken. Heersers die hun zinnen hadden gezet op een bepaalde 

gebiedsuitbreiding hadden uiteindelijk soms toch ingestemd met het handhaven van de vrede. Zo was de 

Duitse keizer Wilhelm II bereid om in 1905 en 1911 af te zien van de rol van oorlogsschurk die hij uiteindelijk 

wel kreeg in 1914. In ruil daarvoor zou de strategisch belangrijke havenstad Tanger internationaal bestuurd 

worden. De vrede was gered en nog zeker drie jaar verlengd. Dat is toch genoeg reden om optimistisch te zijn 

over het principe van een internationaal gedeelde stad? 
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Juist in deze onzekere tijden met een wereldwijde economische crisis, een klimaatcrisis, immer voortdurende 

ongelijke welvaartsverdeling, oplopende militaire spanningen en het onophoudelijke religieuze geweld heeft 

de wereld iedere mogelijke oplossing tot het voorkomen van territoriale conflicten nodig. De opkomst van de 

grote steden of stedelijke gebieden in de wereldeconomie versterkt bovendien de gedachte van nieuwe 

ministaatjes op het internationaal toneel. Dit boek laat zien dat internationaal gedeelde steden een alternatief 

kunnen zijn voor de natiestaat zoals wij die nu nog kennen. Een stad met een eigen onafhankelijk bestuur dat 

meerdere staten of heersers als soeverein moet erkennen. Meteen moet ik erkennen dat het voorgestelde 

alternatief niet automatisch gelijk hoeft te staan aan een verbetering. De casussen die de evolutie van de 

verschillende vormen van internationaal gedeelde steden belichten laten dit zien. Toch is het goed om te 

beseffen dat er een alternatief is voor de staatkundige verbanden waarin staten nu vast lijken te zitten. 

 

Tot slot van dit voorwoord zou ik nog een woord van onmetelijke dank willen uitspreken aan al diegene die mij 

hebben geholpen tijdens mijn studies en bij het schrijven van deze Masterthesis. Die dank is werkelijk 

onmetelijk omdat het feit dat ik een Masterthesis heb geschreven voor mij, misschien wel nog meer dan voor 

anderen, niet vanzelfsprekend is. Bij het vaststellen van mijn slechthorendheid in 1990 werd ook mijn toekomst 

voor een groot gedeelte bepaald. Een lange, leerzame, schoolcarrière via het Speciaal Onderwijs, MBO en het 

HBO heeft mij geleid tot de Utrechtse Universiteit. Dat dit hoogst haalbare in het onderwijs is bereikt had ik 

tien jaar geleden niet durven bedenken. Tijdens het schrijven van deze thesis heb ik een reünie bezocht van 

mijn middelbare school: VSO Ekkersbeek. Dat juist toen alles samenkwam in dezelfde nazomerse periode heeft 

voor mij veel betekend. Mijn gedachten gaan in het bijzonder uit naar mijn eerste “speciale school”: Dr. P.C.M. 

Bosschool waar de logopedisten en docenten mede de basis hebben gelegd voor dit resultaat en naar Sint 

Marie nu beiden verenigd in één organisatie: Kentalis. 

 

Mijn zeer grote dank gaat uit naar mijn dierbare familie, vrienden en collega-wetenschappers maar ook mijn 

begeleidend professor, Duco Hellema, die dit jaar met emiraat zal gaan. Het Nationaal Archief ben ik eveneens 

dank verschuldigd. Vele schatten heb ik mogen aanschouwen in deze nationale schatkamer zoals de Vilvoorde 

Charters, het meterslange archief van het Tangerse Consulaat-Generaal alsmede van het Consulaat-Generaal te 

Shanghai en de vele andere archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik roep iedereen op om eens 

zelf een kijkje te nemen in dit instituut en je te laten verwonderen door al het noeste arbeid uit het verleden. 
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Inleiding 
 

 

‘The word international, it must be acknowledged, is a new one; though, it is hoped, sufficiently analogous 
and intelligible. It is calculated to express, in a more significant way, the branch of law which goes 
commonly under the name of the law of nations: an appellation so uncharacteristic, that, were it not for 
the force of custom, it would seem rather to refer to internal jurisprudence.’1 

 
 

Jeremy Bentham gebruikte de term ‘internationaal recht’ voor het eerst in zijn boek An Introduction to the 

Principles of Morals and Legislation, dat in 1789 werd gepubliceerd. Hij gebruikte deze term om aan te geven 

dat een rechtssysteem voor staten in de relatie onderling noodzakelijk was, net zoals er een noodzakelijk 

rechtssysteem bestond binnen staten. De filosoof en rechtsgeleerde wilde hiermee een voorwaarde creëren 

voor vreedzame oplossingen wanneer weer eens de oorlogstrom geroffeld dreigde te worden en vrede tussen 

volkeren werd opgeofferd omwille van de drang der heersers hun territorium uit te breiden. Ofschoon 

Bentham hiermee aangeduid kan worden als “vader” van het internationalisme is het niet zo dat hij de eerste 

was die het oorlogsgeweld tussen volkeren wilde tegengaan door op te merken dat er geen continue oorlog 

hoefde te bestaan tussen volkeren. Zoals Mark Mazower terecht stelt in zijn boek, Governing the World, waren 

grote filosofen zoals Immanuel Kant hem al voor gegaan. Zo schreef Kant de constante oorlogsellende in het 

Europa van de achttiende eeuw toe aan het ondemocratische en monarchale karakter van de Europese 

statenfamilie.2  

Nog veel verder terug was het Hugo de Groot (ook wel aangeduid middels zijn gelatiniseerde naam 

Grotius) die in de zeventiende eeuw heeft getracht orde in de constante chaos van het internationale (pre-

Westfaalse) systeem te scheppen. Dit deed hij door de redenen die Europese staten opgaven wanneer zij tegen 

elkaar ten strijde wilden trekken en de vrede wilde breken te juridiseren in zijn beroemde boek De Iure Belli ac 

Pacis. In het kort kunnen de drie delen van dit boek worden samengevat in drie vraagstellingen: 1, wat is 

oorlog, wat is recht en wie heeft het recht om oorlog te voeren, 2, in welke gevallen is een oorlog 

gerechtvaardigd, 3, wat mag en wat mag niet in oorlogstijd?3 Middels verwijzingen naar antieke teksten zoals 

de Bijbel, Plato, Aristoteles en andere redenaars en filosofen probeert Hugo de Groot deze vragen te 

beantwoorden.  

                                         
1 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation Volume II (Londen 1823) voetnoot 260-261. 

2 Mark Mazower, Governing the World. The History of an Idea (Londen 2012) 16. 

3 Hugo de Groot, Het recht van oorlog en vrede, ed. J.F. Lindemans (Baarn 1993) 22. 
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Daarmee belichaamt Hugo de Groot het fenomeen van de Verlichting zoals die verder zou worden 

opgestuwd door de filosofen Thomas Hobbes, John Locke en Jean-Jacques Rosseau die de relatie tussen 

burgers en de hoogste macht te midden van een voortdurende chaos probeerden te begrijpen en in te 

kaderen.4 Hugo de Groot deed dit door allereerst de hoogste macht te definiëren:  

 

‘Nu wordt die [macht] de hoogste macht {summa potestas} genoemd, die waarvan de handelingen niet aan 
de rechtsmacht van iemand anders onderworpen zijn, zodat zij door een vrije menselijke wilsbeschikking 
van iemand anders ongedaan kunnen worden gemaakt.’5  

 

Deze definitie van hoogste macht kan worden toebedeeld aan individuen maar ook aan volkeren: 

volkssoevereiniteit. Hugo de Groot stelt echter, niet ten onrechte: 

 

‘Het eigenlijke subject van de hoogste macht is [dan] de éne persoon of de groep personen, volgens de 
wetten en gewoonten van elk volk: ‘het hoogste gezag’ {ἡ πϱώτη ἀϱχὴ (hè próotè archè)}, zo noemt 
Galenus dit in het zesde boek van zijn De leerstellingen van Hippocrates en Plato.’6  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
4 De termen Hobbianisme en Grotianisme staan in de internationale literatuur niet zo ver uit elkaar als men zou mogen veronderstellen. Zo gaat ook 

het Grotianisme uit van de Hobbiaanse anarchie en plaatst ook Hugo de Groot de staat als centrale actor in de internationale politiek. Hugo de Groot 

probeerde echter de anarchie in te kaderen door juridisering van normen en gebruiken in de internationale politiek te promoten. Zie ook: Carsten 

Stahn, The Law and Practice of International Territorial Administration. Versailles to Iraq and Beyond (Cambridge 2010) 36.  

5 Hugo de Groot, Het recht van oorlog en vrede, ed. J.F. Lindemans, 142. 

6 Ibidem, 143. 

Afb. 1 Hugo de Groot, Michiel Jansz. van 
Mierevelt 1631 

Afb. 2 Jeremy Bentham, Henry William 
Pickersgill 1829 
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De omschrijving van het hoogste gezag door Hugo de Groot is de basis die maakt dat juridische concepten zoals 

soevereiniteit en autoriteit vorm krijgen. Hoewel ook deze concepten een nadere uitleg en definiëring 

behoeven. 

Het is voor de voorliggende these in deze scriptie noodzakelijk om concepten zoals soevereiniteit, 

autoriteit, internationalisme en (extra)territorialiteit te duiden en te definiëren. Samen zullen zij de basis 

leggen voor de beschrijving van een evolutie van een concept dat al stamt uit de middeleeuwen: een 

internationaal gedeelde stad. Ydit Méir heeft in 1961 in zijn standaardwerk, Internationalised Territories from 

the Free City of Cracow to the Free City of Berlin, als principe bij zijn onderzoek naar de ontwikkeling van 

geïnternationaliseerde gebieden en de werkbaarheid daarvan als leidende principe het volgende gesteld: 

 
‘Internationalised Territories are- 
a. populated areas established for an unlimited duration as special State entities in which supreme 
sovereignty is vested in (or de facto exercised by) a group of States or in the international community, 
b. the local element in these territories is restricted in its sovereign powers by the provisions of an 
International Statute (Charter, Constitution etc.) imposed upon it by the Powers holding supreme 
sovereignty over the territory.’7 

 
De principes van Méir zijn meer dan vijftig jaar na dato nog altijd leidend bij een onderzoek naar internationaal 

gedeelde gebieden. Deze twee principes zijn echter niet duidelijk en vastomlijnd genoeg. Wat is immers de 

‘international community’ en is het eerste principe niet in strijd met het tweede? Kan een groep staten nog 

steeds de facto de hoogste soevereiniteit over een gebied uitoefenen wanneer de groep deze middels een 

juridisch bindende verklaring/ conventie heeft afgedwongen van de ‘lokale entiteit’? Ook legt Méir niets uit 

over de status van het internationaal gedeelde gebied binnen het verbond van de soevereiniteitshouders. Noch 

stelt Méir, behalve dat een soevereiniteitsverdeling middels een charter door de mogendheden dient te 

worden afgedwongen van de lokale entiteit, enige voorwaarden over een ontstaansgeschiedenis van het 

internationaal gedeelde gebied. Daarom is het noodzakelijk deze principes van Méir te herformuleren tot drie 

nieuwe principes die leidend zullen zijn bij dit onderzoek. 

Het primaire principe van een internationaal gedeelde stad is dat het territorium bestuurd wordt door 

meer dan één soevereine staat of door een internationale organisatie die een verbond van soevereine staten 

vertegenwoordigd. Voorbeelden van internationale organisaties waarin meerdere soevereine staten 

werden/worden vertegenwoordigd zijn de Volkerenbond en de Verenigde Naties (VN). Het betekent dus niet 

dat de stad zelf soeverein is, noch dat de stad losgemaakt zou moeten worden van een soevereine staat 

waarmee deze verbonden was. De soevereine staten die de stad besturen blijven soeverein over hun eigen 

(ongedeelde) territorium en hoeven niet noodzakelijkerwijs de soevereiniteit te verkrijgen over de 

internationaal gedeelde stad. De oorspronkelijke soevereiniteitshouder blijft in dat geval (in naam) nog steeds 

                                         
7 Ydit Méir, Internationalised Territories. From the Free City of Cracow to the Free City of Berlin (Leiden 1961) 21. 
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de soeverein over de internationaal gedeelde stad. Het is echter wel mogelijk dat twee of meer soevereine 

staten de soevereiniteit over een stad delen. In dat geval moet gesproken worden van een condominium. 

Het secundaire principe van een internationaal gedeelde stad is dat er een bestuurslichaam moet zijn 

waarin de soevereine staten, die de stad (gezamenlijk) besturen, worden vertegenwoordigd. Dit 

bestuurslichaam kan rechtens of namens de soevereine staten die het bestuursrecht over het stedelijk 

territorium uitoefenen zich laten gelden als de hoogste feitelijke macht over de burgers van de stad. Hugo de 

Groot stelt dat de hoogste macht over een volk toevertrouwd kan worden aan één of meerdere personen aan 

wiens autoriteit niet wordt getwijfeld. In het geval van de internationaal gedeelde stad wordt de hoogste 

macht niet uitgeoefend namens één of meerdere personen maar namens één of meerdere soevereine staten. 

Zoals Hugo de Groot al veelvuldig deed worden hiermee de soevereine staten als individuele rechtspersonen 

beschouwd en neergezet.  

Tertiair is het principe dat het stedelijk gebied waar het hoogste gezag door meer dan één soevereine 

staat wordt uitgeoefend niet militair bezet is door een alliantie tijdens een oorlog tussen staten die het gebied 

betwisten of met de staat aan wiens gezag het stedelijk gebied vóór de militaire bezetting was toevertrouwd. 

De Internationaal gedeelde stad wordt in deze thesis beschouwd en beoordeeld als een bestuurlijke entiteit en 

niet als een militair bezet gebied. Dit is ook de reden waarom militair bezette steden zoals Berlijn en Wenen na 

de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) niet zijn opgenomen in het overzicht van casussen, ofschoon zij 

gedurende een bepaalde periode wel gedeeld bestuurd werden. 

De drie principes vormen samen het fundament om de bestuurlijke definitie van internationaal 

gedeelde steden te begrijpen en te vervatten. De bouwstenen van deze bestuursvorm zijn de verschillende 

casussen die in de loop der tijd, vanaf de middeleeuwen, hebben gezorgd voor het mogelijke succes van de 

bestuursvorm of juist hebben bijgedragen tot het mogelijke falen. Het is belangrijk om de internationaal 

gedeelde stad te zien als een geëvolueerde bestuursvorm dat zich met elke nieuwe casus verder heeft 

ontwikkeld. De oorsprong van deze bestuursvorm is niet te duiden in één gebeurtenis of in één eerste casus. 

Zoals Carsten Stahn in zijn boek, The Law and Practice of International Territorial Administration, terecht 

opmerkt bestaat in de hedendaagse literatuur nog teveel de misvatting dat een internationaal gedeeld gebied 

gezien moet worden als een moderne inventie, iets van de afgelopen eeuw.8 Terwijl al met het condominium 

(tweeherigheid) over verschillende gebieden in de middeleeuwen sprake was van internationaal gedeelde 

gebieden. Hoewel Stahn het zichzelf wel erg makkelijk maakt door het condominium af te doen als een gedeeld 

eigenaarschap waarover simpelweg gedeelde soevereiniteit bestaat tussen twee of meerdere staten en hij het 

daardoor niet meer betrekt bij zijn beschrijving van internationaal gedeelde gebieden.9 Vanwege het feit dat 

                                         
8 Stahn, The Law and Practice of Territorial Administration, 6. 

9 Ibidem, 48. 
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de condominia de eerste vormen zijn van internationaal gedeeld bestuur is het bij een bespreking van het 

evolutionaire karakter van de internationaal gedeelde stad als bestuursvorm juist van belang om het 

condominium te vergelijken met andersoortige regelingen inzake internationaal gedeelde steden.  

In deze thesis zal de evolutie van de internationaal gedeelde stad aan de hand van een reeks casussen 

worden besproken om uiteindelijk de vraag te kunnen beantwoorden of deze wijze van (internationaal) 

besturen een succesvol alternatief heeft geboden en kan bieden als niet-gewelddadige oplossing voor 

internationale disputen (tussen soevereine staten) inzake stedelijke gebieden. Wanneer dit het geval is, is het 

de vraag welke van de verschillende varianten van de bestuursvorm het beste heeft bijgedragen tot een succes. 

Alleen wanneer een variant van een internationaal gedeelde stad heeft geleid tot een duurzame geweldloze 

oplossing voor een territoriaal conflict kan gesproken worden van succes. In zijn boek stelt Méir dat het 

concept van een internationaal gedeelde stad tegenwoordig uitgegroeid is tot een geïnstitutionaliseerde vorm:  

 

‘to sum up, we may say that the notion of “internationalisation”, from its historical aspect, has developed 
from an action carried out by a consortium of certain Powers into an institution which nowadays quite 
without exception is implemented by the organisation of international community, the “United Nations” 
through its various agencies’.10  

 

Verder concludeert Méir dat internationalisatie van een gebied enkel werkzaam of uitvoerbaar kan zijn 

wanneer het bedoeld is als een tijdelijke maatregel.11 Aangezien de meeste casussen die Méir in zijn boek 

behandeld dit tijdelijk karakter missen en Méir de ontwikkeling van het condominium achterwege heeft 

gelaten trekt Méir al in zijn introductie de conclusie dat de ‘praktische experimenten van 

geïnternationaliseerde gebieden’ totaal hebben gefaald.12 De vraag is dan: wat bedoelt Méir met een totaal 

falen? Hebben de geïnternationaliseerde gebieden gefaald als een definitieve oplossing voor territoriale 

conflicten of hebben de gebieden niet kunnen functioneren in de zin van goed bestuur (zowel voor de 

deelnemende staten als de plaatselijke bevolking)? Door bovendien de evolutie van een internationaal 

gedeelde stad niet volledig te analyseren omdat hij de ontwikkeling van het condominium achterwege heeft 

gelaten lijkt zijn voorbarige conclusie vooral te zijn ingegeven door de slechte ervaringen van het concept in de 

twintigste eeuw. 

Stahn noemt drie mogelijke redenen waarom gekozen werd en kan worden voor internationalisering 

van een gebied: 1, ter oplossing van een statusvraagstuk van een territorium, 2, ter isolering van een 

territorium van verdergaande disputen tussen de elkaar betwistende staten en 3, ter facilitering van een 

                                         
10 Méir, Internationalised Territories, 320. 

11 Ibidem, 322. 

12 Ibidem, 11. 
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overdracht van een territorium van staat naar staat.13 Eén of meerdere door Stahn genoemde redenen liggen 

inderdaad altijd ten grondslag bij de internationalisering van een gebied. Ook het ontstaan van een 

condominium zou onder één van de drie motiveringen geschaard kunnen worden. De motiveringen laten zich 

bovendien goed verenigen met de eerder genoemde principes van een internationaal gedeelde stad. Het is dat 

Stahn bij zijn bespreking van internationaal gedeelde gebieden een groot gedeelte van de geschiedenis vergat 

te behandelen doordat hij zich alleen concentreerde op casussen sinds het Verdrag van Versailles (1919). Zo 

vergeet ook Stahn het evolutionaire karakter van het principe van een internationaal gedeeld gebied goed en 

volledig te beschrijven.  

Door de theoretische inkadering in hoofdstuk één met daarbij een uitleg van fundamentele begrippen 

zoals; soevereiniteit; autoriteit; (extra)territorialiteit; en internationalisering, zal het principe van de 

internationaal gedeelde stad verder ingevuld worden zodat bij de resterende hoofdstukken waarin wordt 

ingegaan op de diverse casussen steeds hetzelfde uitgangspunt gehanteerd kan worden. De casussen zijn 

verdeeld over drie hoofdstukken waarbij elk hoofdstuk een aparte evolutie laat zien van de drie vormen van 

internationaal gedeelde steden: 1, een condominium, 2, een territoriale gebiedsafstand zonder 

soevereiniteitsafstand en 3, de mandaat- en truststeden.14 Binnen de drie hoofdstukken wordt door de keuze 

van de casussen duidelijk dat de drie vormen door de tijd zijn geëvolueerd. Zo staat Maastricht model voor de 

vroegste condominiumvorming terwijl Andorra nog steeds bestaat en zelfs is geëvolueerd tot een nieuwe vorm 

van internationaal gedeelde stad. Het is interessant om te onderzoeken welke van de door Stahn genoemde 

redenen om over te gaan tot internationalisering van een gebied ook ten grondslag lagen bij de motivaties van 

landen om te kiezen voor één van de drie vormen van internationaal gedeelde steden. Waarom kozen staten er 

soms voor een internationaal betwiste stad zonder hulp van een internationaal orgaan, samen te besturen? 

Welke omstandigheden lagen tot die motivatie ten grondslag? Welk evolutieproces heeft hen tot die beslissing 

geleid? 

Door te kiezen voor een dergelijke indeling van casussen wordt het beste duidelijk dat de drie 

genoemde vormen van internationaal gedeelde steden hun bestaansrecht tot ver in de twintigste eeuw 

behielden en wellicht nog altijd hebben. Stahn noemt de hedendaagse globalisering die zou zorgen voor een 

steeds verder gaande internationalisering van voorheen nationale aangelegenheden als reden om juist nu 

onderzoek te doen naar het functioneren van een internationaal gedeeld gebied.15 Hierbij stelt Stahn dat 

globalisering verder gaat dan enkel het socio-economische principe dat een steeds verdere verkleining van 

                                         
13 Stahn, The Law and Practice of Territorial Administration, 14. 

14 M. Bossuyt en J. Wouters, Grondlijnen van het internationaal recht (Antwerpen 2005) 307-308. In hoofdstuk 1 zal nader worden ingegaan op de 

verschillende vormen van quasi-territoriale jurisdictie zoals deze geformuleerd zijn door Bossuyt en Wouters. 

15 Stahn, The Law and Practice of Territorial Administration, 20. 
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contactbeperkingen tussen burgers over de gehele wereld omvat.16 Staten ondervinden volgens Stahn ook een 

vorm van globalisering doordat internationale normen worden gesteld en ook kunnen worden opgelegd aan 

staten. Het is echter niet juist het socio-economische fenomeen van globalisering te verbinden met 

internationalisering. Het al heel oude verschijnsel van internationalisering is niets anders dan de interstatelijke 

bemoeienis met interne aangelegenheden, op basis van internationaal gedeelde normen. Het is denkbaar dat 

er een verdergaande globalisering plaatsvindt zonder dat dit daarmee internationalisering in de hand werkt. 

Staten kunnen ingegeven worden door angst voor globalisering en besluiten zich meer terug te trekken van het 

internationale toneel. Bijvoorbeeld, in plaats van het handhaven van open grenzen zoals nu in het 

Schengengebied, is het mogelijk dat sommige Europese staten weer terugvallen op meer grenscontroles om de 

toenemende interstatelijke verkeersstromen beter te kunnen beheersen. Het is bovendien maar de vraag of de 

hedendaagse globalisering en internationalisering zich nu op een grotere schaal manifesteert dan aan het 

einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Ligt het hoogtepunt van de mate waarin 

globalisering en internationalisering plaatsvond niet allang achter ons? 

Benjamin Barber, auteur van het boek If Mayors Ruled the World, stelt van niet. Barber stelt dat 

wereldsteden zoals New York, Londen en Hong Kong vanwege de sterke economische functie en positie in de 

sterk geglobaliseerde wereld autonoom van de oude natiestaat kunnen opereren. Hij gaat zelfs verder door te 

stellen dat steden gezamenlijk op democratische wijze in staat zouden kunnen zijn om de wereld te regeren, 

iets wat volgens hem niet mogelijk is voor de bestaande oude en logge natiestaten.17 Hierbij gaat Barber onder 

andere uit van een situatie dat steden altijd deel zullen uitmaken van het territorium van een staat.18 Dit is een 

verkeerde veronderstelling. Zo zijn de internationaal gedeelde steden uit het verleden een voorbeeld van vaak 

strategisch zeer belangrijke plaatsen die juist geen feitelijk onderdeel hoeven uit te maken van het territorium 

van één staat. Ondanks het enigszins warrige en utopische betoog van Barber adresseert hij in zijn boek terecht 

de steeds sterker wordende stedelijke economieën door de opkomende urbanisatie en de groeiende 

globalisering waarin de steden fungeren als knooppunten.19 De casussen die in dit boek worden uiteengezet 

zijn wellicht niet het antwoord op het ideaal van Barber dat de stedelijke democratie gered kan worden van de 

beklemmende soevereiniteit van de natiestaat.20 In ieder geval laat het concept van een internationaal 

gedeelde stad zien dat er een mogelijkheid is tot een alternatief voor de natiestaat en dat een vredige 

oplossing voor territoriale conflicten haalbaar is. 

                                         
16 Stahn, The Law and Practice of Territorial Administration, 17-18. 

17 Benjamin R. Barber, If Mayors Ruled the World. Dysfunctional Nations, Rising Cities (Yale 2013) 21. 

18 Ibidem, 10. 
19 In het bijzonder vanwege de interconnectivity van steden maakt hen een schakel in de globaliserende wereldeconomie volgens Barber. Ook stelt hij 

dat de bestuurders van steden pragmatischer en zonder pretenties aangaande een eigen soevereiniteit functioneren waardoor het belang van de 

stedelijke inwoner beter gediend is. Zie Barber, If Mayors Ruled the World, 165. 

20 Barber, If Mayors Ruled the World, 23. 
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Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat de these ook verder uitgebreid had kunnen worden tot 

internationaal gedeelde territoria groter dan een stad of stedelijk gebied, te denken valt dan bijvoorbeeld aan 

het Hertogdom Limburg (1839-1866), het Saarland (1920-1935) en Kosovo (1999-heden). Doch ter beperking 

van de reikwijdte van de thesis is gekozen het onderzoek te beperken tot de internationaal gedeelde steden.  

 

 

 

Afb. 3 Gezicht op de rede van Kanton, anoniem ca. 1780 
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1                                                                                                                                           
Soevereiniteit, (Extra)territorialiteit, Internationalisering 

 

 

Vele discussies zijn gevoerd over de definitie van soevereiniteit en hoe soevereiniteit van een staat zich 

verhoudt ten opzichte van andere staten in een statenstelsel. Ook de evolutie en zelfs het feitelijke bestaan van 

een statenstelsel is aan stevige discussies onderhevig.  Ten einde de casussen van de internationaal gedeelde 

steden goed in te kaderen en te begrijpen is een uitleg en interpretatie inzake de fundamentele begrippen 

soevereiniteit, autoriteit, (extra)territorialiteit en internationalisering noodzakelijk. Zo ligt de verhouding tussen 

de mate van soevereiniteit en autoriteit over een territorium ten grondslag aan de definiëring van een 

‘internationaal gedeelde stad’. Hierom zullen de genoemde discussies, gevoerd door de verschillende scholen 

binnen de Internationale Betrekkingen, én de evolutie van het begrip soevereiniteit kort worden behandeld. 

Vraagstukken komen aan bod zoals: wat moet worden verstaan onder soevereiniteit en hoe verhoudt de 

soevereiniteit van een staat zich tot die van een andere staat in het geval van een gedeelde internationale stad 

zonder dat de soevereiniteit van de oorspronkelijke ‘eigenaar’-staat wordt geschonden? Hoe kan een 

‘vreemde’ staat toch autoriteit verkrijgen in een internationaal gedeelde stad zonder dat er sprake is van een 

formele soevereiniteitsopheffing van de oorspronkelijke ‘eigenaar’-staat. Wanneer  is überhaupt sprake van 

een quasi-territoriale jurisdictie van een ‘vreemde’ staat? Hoe verhoudt zich het extraterritoriale recht van een 

vreemde staat aangaande zijn staatsburgers tegenover de soevereine rechten van een soevereine staat en ook 

tegenover de rechten van andere staten die in een internationaal gedeelde stad vertegenwoordigd zijn in het 

bestuursorgaan? Ten slotte wordt in paragraaf drie van dit hoofdstuk kort stilgestaan bij het fenomeen 

internationalisering. Waarom kan internationalisering gezien worden als medeveroorzaker van het ontstaan 

van verschillende internationaal gedeelde steden? De Franse filosoof Jean Bodin introduceerde in 1576 de 

term soevereiniteit en moet daarmee gezien worden als de grondlegger van de latere wetenschappelijke 

discussies over soevereiniteit. 

 

1.1 Soevereiniteit en autoriteit, wie heerst over wat? 
Het begrip soevereiniteit werd door Bodin geïntroduceerd als term in zijn boek Les Six Livres de la République. 

Hierin stelt Bodin dat soevereiniteit de absolute en voor eeuwig durende macht voorstelt die onvervreemdbaar 
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deel uitmaakt van de staat: ‘La souveraineté est la puissance absolute & perpetuelle d'une République…’.21 De 

staat is in de ogen van Bodin als een gezin dat als hoogste autoriteit een gezinshoofd nodig had: de heerser, 

vorst of soeverein.22 Alle macht die binnen een staat wordt uitgeoefend vloeit hierdoor voort uit de soeverein. 

Immers alle macht (absoluut en eeuwigdurend) maakt deel uit van de staat en de soeverein is daarbij het hoofd 

van de staat, ofschoon nadere uitleg van Bodin over het merum imperium van de soeverein, waarin hij een 

aantal specifieke bevoegdheden van de soeverein onderscheidt, leidt tot een verzwakking van het absolute 

karakter van de soevereiniteit. Tot het merum imperium van de soeverein behoren volgens Bodin het 

benoemen van bestuurders, het uitvaardigen van wetgeving, het verklaren en beëindigen van de staat van 

oorlog, de uitoefening van de rechtspraak en het genaderecht in halszaken.23 Door een merum imperium te 

schetsen kaderde Bodin de absolute macht van de soeverein in waardoor deze iets minder absoluut is 

geworden. Daarnaast stelde Bodin dat ook de soeverein gebonden is aan het natuurrecht (zoals de vrijheid van 

de onderdanen en hun eigendommen) en aan fundamentele wetten van het koninkrijk (zoals de Salische 

Wet).24 Bodin legt hiermee een spanningsveld bloot tussen de absolute en ondeelbare macht van de 

soevereine staat en zijn ‘gezinshoofd’: de soeverein, die gebonden is aan het natuurrecht en fundamentele 

wetten van het koninkrijk. Dat spanningsveld is de basis voor veel discussie rondom de onschendbaarheid van 

staatshoofden maar ook van staten zelf. Het heeft de Noordelijke Nederlanden zijn juridische rechtsgrond 

gegeven om in 1581 Filips II af te zweren als zijn landsheer en tegelijkertijd heeft het Hugo de Groot de 

gelegenheid geboden om juridische regels op te stellen tussen staten inzake het oorlogsrecht.  

 

Afb. 4 Voorwoord in Les Six Livres de la République van Jean Bodin 1578 

                                         
21 Jean Bodin, Les Six Livres de la République, eerste deel (Parijs 1578) 89.  

22 Ibidem, 89. 

23 Randall C.H. Lesaffer, Inleiding tot de Europese Rechtsgeschiedenis (Leuven 2004) 284. 

24 Bart Wauters, Recht als Religie: Canonieke Onderbouw van de Vroegmoderne Staatsvorming in de Zuidelijke Nederlanden (Leuven 2005) 92. De 

Salische wet houdt in dat alleen mannelijke nakomelingen worden  gezien als erfgenamen van de troon. 
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Hoewel Bodin hiermee de basis heeft geschapen voor de begrippen ‘soevereiniteit’ als een absolute en 

eeuwigdurende macht die namens de staat kan worden uitgeoefend door een soevereiniteitsdrager: ‘het 

staatshoofd’, heeft hij zich vooral gericht op de soevereiniteit binnen een staat en niet op de invloeden van 

buitenaf, van vreemde mogendheden. Stephan Krasner heeft daarom de uitleg van Bodin geschaard onder de 

term “Domestic Sovereignty”.25 Daarmee doelt Krasner op de organisatie van het openbaar gezag binnen een 

staat en de mate van effectieve controle die kan worden uitgeoefend door diegene(n) die de (hoogste) 

autoriteit bezit(ten). Autoriteit en controle zijn volgens Krasner namelijk twee separate zaken: autoriteit is het 

wederzijds erkende recht van een persoon om bepaalde activiteiten te ondernemen die betrekking hebben op 

een ander persoon, terwijl controle over die andere persoon ook zonder wederzijdse instemming, met 

bijvoorbeeld geweld, kan worden afgedwongen.26 Deze door Krasner uiteengezette terminologie van autoriteit 

en controle kan betrekking hebben op vorsten en volkeren maar kan ook worden toegepast op relaties tussen 

staten onderling. Wanneer een staat invloed wil uitoefenen op ontwikkelingen in een andere staat kan  

eerstgenoemde staat besluiten tot een militaire invasie ten einde controle af te dwingen over de “vreemde” 

staat. Daarnaast is het ook mogelijk dat een staat wordt uitgenodigd door een “vreemde” staat om invloed uit 

te oefenen op zijn grondgebied. In een dergelijk geval zou er dus sprake zijn van, om in de woorden van 

Krasner te spreken, autoriteit (controle mét wederzijdse instemming).  

Krasner onderscheidt nog drie andere vormen van soevereiniteit: ‘Interdependence Sovereignty’, 

‘International Legal Sovereignty’ en ‘Westphalian Sovereignty’. Bij Interdependence Sovereignty is het 

openbaar gezag in staat om grensoverschrijdend verkeer te controleren. Globalisering door bijvoorbeeld 

verbeterde communicatietechnieken wordt in dit kader ook wel als een bedreiging gezien omdat het steeds 

moeilijker te controleren valt.27 Met International Legal Sovereignty (Internationaalrechtelijke Soevereiniteit) 

doelt Krasner op de erkenning van een staat door andere mogendheden als een juridisch gelijkwaardige 

entiteit.28 Het belang van erkenning van een “nieuwe” staat door de “oude” staten is groot in verband met het 

aangaan van diplomatieke betrekkingen. De vraag blijft echter wanneer nu sprake was van de genoemde 

gelijkwaardigheid tussen staten? Pas in 1933 zijn de voorwaarden voor een dergelijke erkenning opgenomen in 

de Conventie van Montevideo, dat tussen de Amerikaanse staten gesloten werd. Besloten in deze ‘Convention 

on Rights and Duties of States’ zijn de karakteristieken waaraan een nieuwe staat moet voldoen wil het 

onderdeel uitmaken van het (in eerste instantie Amerikaanse) statenstelsel. Artikel 1 van de Conventie 

formuleert het als volgt: 

                                         
25 Stephan Krasner, Sovereignty Organized Hypocrisy (Princeton 1999) 11. 

26 Ibidem, 10. 

27 Ibidem, 13. 

28 Ibidem, 14. 
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‘The state as a person of international law should possess the following qualifications: a) a 
permanent population; b) a defined territory; c) government; and d) capacity to enter into relations 
with the other states.’29  
 

De voorwaarden die in de conventie beschreven staan maken niet duidelijk of controle over het territorium 

noodzakelijk is om een staat te erkennen. Bij de Domestic Sovereignty, zoals Krasner het uiteen heeft gezet, is 

dit wel het geval. Wat met de Conventie van Montevideo niet meer noodzakelijk bleek was dat nieuwe staten 

een zekere mate van beschaving moesten hebben bereikt alvorens ze konden worden erkend.30 Het was een 

argument dat nog tot in de negentiende eeuw veel gebruikt werd om een onderscheid te maken tussen 

volwaardige staten en minderwaardige (vaak niet-christelijke) staten. Het onderscheid gaf staten ook een 

excuus om in te grijpen in de (soevereine) aangelegenheden van andere staten ten einde ‘humanitaire 

misstanden’ aan te pakken zoals bijvoorbeeld de Engelsen die in de negentiende eeuw de slavenhandel wilden 

aanpakken.31 Het is nog maar zeer de vraag of de Conventie van Montevideo in 1933 door het schrappen van 

de beschavingsvoorwaarde een einde heeft gemaakt in het maken van onderscheid tussen staten. Bovendien 

bleven staten voldoende middelen houden om hun invloed uit te oefenen op zwakkere staten zoals de 

extraterritoriale rechten die in paragraaf twee besproken zullen worden. 

De laatste vorm van soevereiniteit die Krasner onderscheidt is de Westphalian Sovereignty (Westfaalse 

Soevereiniteit). Hier gaat het volgens Krasner om de instandhouding van de territoriale integriteit en het 

inperken van invloeden van externe actoren op de interne autoriteit van het openbaar gezag (het non-

interventiebeginsel).32 De Westphalian Sovereignty ontleent haar naam aan de Vrede van Westfalen (1648). 

Veel historici en rechtsgeleerden stellen dat na de Vrede van Westfalen in West-Europa voor het eerst sprake 

was van een systeem van soevereine staten die functioneren binnen een zogenaamd Westfaals Statenstelsel 

waarin staten elkanders autoriteit over de binnenlandse aangelegenheden erkennen.33 Bovendien zou de 

Vrede van Westfalen het einde markeren van de autoriteit van de paus als een soort opperrechter in geschillen 

tussen staten waarbij zijn oordeel leidend was en waarin de paus gold als primaire bewaker van het naleven 

                                         
29 Artikel 1, Inter-American Convention on the Rights and Duties of States, 26 september 1933, in: League of Nations Treaty Series, Vol. 165 (1936) 

19-43, 19. 

30 Richard Caplan, Europe and the Recognition of new States in Yugoslavia (Cambridge 2005) 52. 

31 Rob van Vuurde, ‘”Humanitaire interventies” tijdens de opkomst van de natiestaat 1800-1870’, in: Duco Hellema en Hilde Reiding ed., Humanitaire 

interventie en soevereiniteit (Amsterdam 2004) 57-81, 58. 

32 Krasner, Sovereignty, 20. 

33 Er is niet alleen discussie mogelijk over het bestaan en functioneren van een zogenaamd Westfaals Statenstelsel zoals Krasner die voert, er is ook 

discussie mogelijk over het noemen van de Vrede van Westfalen als het startpunt van de moderne internationale politiek en diplomatie. Immers de 

Vrede van Augsburg (1555) heeft een even grote impact gehad gezien de erkenning van interne autoriteit voor de vorsten in het Heilig Roomse Rijk 

om hun eigen staatsreligie aan te wijzen en de Vrede van Utrecht (1713) bewijst dat ook na de Vrede van Westfalen het mogelijk is een belangrijk 

momentum aan te wijzen omdat toen pas voor het eerst de Europese staten zonder auspiciën van de paus kwamen tot de vredesbesprekingen 

waarmee een einde kwam aan de imperiale hegemonie van zowel de keizer (1555) als de paus (1713) en pas echt gesproken kan worden over een 

statenstelsel. Zie daarnaast ook: Randall Lesaffer, ‘Peace treaties from Lodi to Westphalia’, in: Randall Lesaffer ed., Peace Treaties and International 

Law in European History: From the Late Middle Ages to World War One (Cambridge 2004) 9-44, 9. 
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van verdragsafspraken tussen staten.34 In de verdragen werd de paus zelfs expliciet verworpen als primaire 

verdragsbewaker, in zijn plaats werden Frankrijk en Zweden benoemd.35  Paus Innocentius X zag zich hierdoor 

zo bedreigd in zijn rol als spiritueel en moreel hoofd van de Respublica Christiania dat hij het verdrag ‘ongeldig, 

onrechtvaardig, gestoord en betekenisloos tot in de eeuwigheid’ verklaarde.36 De Respublica Christiania, het 

Christelijke Rijk waarin de keizer van het Heilige Roomse Rijk en de koningen in Europa het Katholieke geloof 

met het zwaard en de paus met het Woord ten allen tijden zullen verdedigen, kwam hiermee tot een einde. 

Althans, volgens die historici die de Vrede van Westfalen markeren als het beginpunt van de Westfaalse 

Soevereiniteit en het Westfaalse Statenstelsel. Niet alleen is deze uitleg betwistbaar zoals Randall Lesaffer in 

zijn artikel ‘Peace treaties from Lodi to Westphalia’ terecht bewijst met als voornaamste argument dat de 

autoriteit van de keizer alsook die van de paus reeds voor de Vrede van Westfalen grotendeels verdwenen was. 

Ook is de gedachte van een systeem van gelijkwaardige staten die elkaars autoriteit over binnenlandse 

aangelegenheden respecteren aanvechtbaar.  

 

Afb. 5 Allegorie op de Vrede van Westfalen, Wenceslaus Hollar en Joannes Galle 1648 

                                         
34 Randall Lesaffer, ‘Peace treaties from Lodi to Westphalia’, 33-34. 

35 Benjamin Straumann, ‘The Peace of Westphalia as a Secular Constitution’, in:, Constellations Volume 15, No 2 (Oxford 2008) 173-188, 180. 

36 Daniel Philpott, ‘The Catholic Wave’, in: Larry Diamond, Marc F. Plattner en Philip J. Costopoulos ed., World Reilgions and Democracy (Baltimore 

2005) 102-117, 103. 
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Krasner maakte een onderscheid in vier vormen van soevereiniteit waarbij de Domestic en Interdependence 

Sovereignty vooral intern gericht zijn en International Legal Sovereignty en Westpahlian Sovereignty vooral 

extern gericht. De laatste twee vormen van soevereiniteit leggen vooral de nadruk op internationale erkenning 

en regels waaraan iedere soevereine staat zich dient te houden. Krasner concludeert dat die vormen van 

soevereiniteit niet beschouwd mogen worden als statische en absolute begrippen met regels waaraan iedere 

heerser zich altijd zou houden. Het zijn volgens Krasner juist de heersers die altijd redenen vonden en zullen 

vinden om de normen binnen die twee vormen van soevereiniteit naar hun eigen hand te zetten.37 Hiermee 

volgt Krasner de bekende Franse politiek-filosoof Raymond Aron, die stelt dat een verandering van actoren 

binnen de regimes van staten de koers van de internationale betrekkingen kan veranderen.38 Groot 

tegenhanger van Krasner en Aron is de politicoloog en sociaal-constructivist Daniel Philpott. De kern van de 

Westfaalse “Revolutie” zoals Philpott de ontwikkelingen in de internationale betrekkingen verkiest te 

omschrijven, is te vinden in het  zojuist omschreven einde van de imperiale soevereiniteit van keizer en paus en 

de geboorte van individuele soevereiniteit van de West-Europese staten. Dit ging volgens Philpott samen met 

het non-interventiebeginsel en met de erkenning van gelijkwaardigheid van  de staten binnen het 

statenstelsel.39 Philpott putte hiervoor onder andere uit het gedachtegoed van de grondlegger van de English 

School of International Relations Theory: Martin Wight. In Power Politics schetst Wight de oprichting van een 

‘international society’ in 1648. Met de Vrede van Westfalen ontstond volgens Wight een samenleving van 

staten dat, zoals dat voor een samenleving van individuen ook nodig is, regels had in de vorm van 

internationaal recht.40 Het is echter overduidelijk dat het non-interventiebeginsel, de hoeksteen van het 

internationaal recht, een zeer recent idee is (mogelijk zelfs postkoloniaal) en dat nooit sprake is geweest van 

echte gelijkwaardigheid tussen staten binnen een statenstelsel. Dit uitgangspunt erkent ook Wight door onder 

meer te wijzen op de interventiemogelijkheid die staten zich voorhielden in de negentiende eeuw om de 

‘balance of power’ te handhaven.41 

 

1.2 (Extra)territorialiteit, hoe ver reikt de soevereiniteit? 
Gelijkwaardigheid tussen staten binnen het Westfaalse Statenstelsel behoort tot de kern van de Westfaalse 

Soevereiniteit, aldus Philpott. Ook nu nog staat gelijkwaardigheid tussen soevereine staten centraal in het 

internationaal recht en vormt de basis voor interstatelijke verhoudingen binnen internationale organisaties. 

Artikel 2, lid 1 van het Handvest van de Verenigde Naties stelt: ‘The Organization is based on the principle of 

                                         
37 Krasner, Sovereignty, 41. 

38 Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations (Parijs 1962) 104. 

39 Daniel Philpott, Revolutions in Sovereignty (Princeton 2001) 83. 

40 Martin Wight, Power Politics, ed. Hedley Bull en Carsten Holbraad (Londen 2002) 107. 

41 Ibidem, 196. 
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the sovereign equality of all its Members’.42 De gelijkwaardigheid tussen staten is in theorie dus uitgewerkt in 

de kern van het hedendaagse statenstelsel dat mede door de oprichting van de VN in 1945 is vormgegeven.  

Toch heeft David Lake in zijn artikel ‘The New Sovereignty in International Politics’ aangetoond dat er 

sprake is van een hiërarchisch systeem binnen de internationale betrekkingen.43 Lake spreekt van het 

“probleem” van het bestaan van hiërarchische verhoudingen binnen het Westfaalse Statenstelsel als een ‘dead 

horse’ dat door constructivisten, zoals Philpott, stelselmatig wordt ontkend.44 Tegelijkertijd uit Lake ook kritiek 

op Krasner die zou nalaten om de abnormaliteiten die hij aanvoert als bewijs voor het niet vastomlijnd 

functioneren van de Westfaalse Soevereiniteit in zijn boek Sovereignty Organized Hypocrisy, uitvoerig te 

analyseren ten einde het bestaan van een hiërarchie binnen de internationale orde te kunnen bewijzen.45 Door 

de belangrijkste conclusie van de neorealist Kenneth Waltz in zijn boek Theory of International Politics aan te 

halen: ‘so long as the major states are the major actors, the structure of international politics is defined in 

terms of them’ erkent Lake het bestaan van een ongelijk speelveld binnen het Westfaalse Statenstelsel.46 Naast 

de stroming van het Neorealisme waarvan Waltz één van de grondleggers was, is ook binnen de 

Wereldsysteem-theorie van Immanuel Wallerstein sprake van een hiërarchisch geordende wereldorde. 

Wallerstein gaat echter te ver door op marxistische wijze onderscheid te maken tussen economieën die in het 

huidige kapitalistische wereldsysteem altijd in de periferie zullen verblijven en worden uitgebuit door de 

sterkere economische staten in het hart van het wereldsysteem.47 Het ongelijk van Wallerstein is volgens Lake 

inmiddels bewezen door de opkomst van de nieuwe Aziatische economieën (welke steeds meer verschuiven 

van de periferie naar de kern van het wereldsysteem).48 Het is duidelijk dat Lake kiest voor het uitgangspunt 

van Waltz zonder dat hij meteen een marxistisch raamwerk a la Wallerstein wil ondersteunen. Belangrijk voor 

het onderzoek naar de internationaal gedeelde steden is dat Waltz, Krasner en Lake allemaal wijzen op het 

bestaan van een ongelijk speelveld binnen de wereldorde waarin staten functioneren. Zij stellen dat staten zich 

niet altijd gehouden zien aan het non-interventiebeginsel én zij stellen dat staten niet per definitie 

gelijkwaardig aan elkaar zijn. Deze conclusie opent de weg naar mogelijkheden voor machtigere staten (met 

meer autoriteit en/ of controle) om de invloed via kanalen zoals het extraterritoriaal recht, op zwakkere staten 

te vergroten.  

                                         
42 Artikel 2, eerste lid van het Handvest van de Verenigde Naties (1945),  in: Charter of the United Nations and Statute of the International Court of 

Justice (1997). 

43 David A. Lake, ’The New Sovereignty in International Relations’, in: International Studies Review 5 (2003) 303-323, 320. 

44 Ibidem, 305. 

45 Ibidem, 310. 

46 Ibidem, 306. 

47 Immanuel Wallerstein, ‘The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis’, in: Comparative Studies in 

Society and History, Vol. 16, Issue 4 (September 1974) 387-415, 414. 

48 Lake, ’The New Sovereignty in International Relations’, 307. 
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 Het uitoefenen van extraterritoriale jurisdictie houdt in dat een staat of internationale organisatie zijn 

rechtsmacht uitoefent op een territorium dat niet behoort tot zijn eigen grondgebied. Extraterritoriale 

jurisdictie valt uiteen in: quasi-territoriale jurisdictie en extraterritoriale jurisdictie, gaande van personele 

jurisdictie tot universele jurisdictie.49 Onder quasi-territoriale jurisdictie vallen: 1, territoriale gebiedsafstand 

zonder soevereiniteitsafstand, 2, militaire bezetting, 3, condominium en 4, mandaat en trustgebieden.50 Uit 

deze vier vormen van quasi-territoriale jurisdictie is de militaire bezetting niet opgenomen in het overzicht van 

verschillende soorten internationaal gedeelde steden omdat in deze thesis wordt gekeken naar de 

internationaal gedeelde stad als een bestuurlijke entiteit dat niet het resultaat is van met oorlogsgeweld 

afgedwongen territorium op de soevereiniteitshouder. Immers, het primaire doel van dit onderzoek is om te 

bezien of het principe van de internationaal gedeelde stad een uitkomst heeft geboden en zou kunnen bieden 

voor (hedendaagse) conflicten. Naast de quasi-territoriale jurisdictie bestaat de extraterritoriale personele 

jurisdictie, voortvloeiend uit de nationaliteit welke fungeert als juridische band die een individu verbindt met 

een staat.51  Uit deze juridische band komen beginselen voort die een staat het recht dan wel de plicht geven te 

handelen namens of voor zijn onderdanen. A, het actief personaliteitsbeginsel: de mogelijkheid voor een staat 

om daden van staatsburgers in een vreemde mogendheid strafbaar te stellen en tot vervolging over te gaan. B, 

het passief personaliteitsbeginsel: hierbij wordt uitgegaan van de nationaliteit van het slachtoffer en kan een 

staat overgaan tot vervolging van personen (met vreemde nationaliteit) die worden verdacht van het plegen 

van een misdrijf jegens de onderdaan(en). C, het beschermingsbeginsel: dit biedt een staat rechtsgrond om in 

het buitenland gepleegde strafbare feiten te bestraffen die ingaan tegen de essentiële belangen van de staat 

en daarmee de veiligheid bedreigen. D, het universaliteitsbeginsel: hier gaat het om de mogelijkheid tot het 

vervolgen van verdachten ongeacht de nationaliteit van zowel dader(s) als slachtoffer(s) en plaats van het 

misdrijf.52 Het is vooral het passief personaliteitsbeginsel dat lang controversieel is gebleven. Zo is het in 1960 

door Israël aangevoerd als motief om naziarts Eichmann uit Argentinië te ontvoeren en in Israël te berechten 

wegens misdaden jegens het joodse volk. 53 Daarmee stelde Israël het passief personaliteitsbeginsel boven het 

Westfaalse Soevereiniteitsbeginsel.  

 Formeel bezien hebben de meeste staten deze extraterritoriale mogelijkheden nog steeds in hun 

wetgeving opgenomen. Voor de Tweede Wereldoorlog was het gebruik ervan door westerse mogendheden in 

niet-westerse (en niet-christelijke) staten nog heel gangbaar.54 Zo bezaten landen waaronder de Verenigde 

Staten, Engeland, Frankrijk en Nederland in de internationaal gedeelde gebieden of in de internationale zones 
                                         
49 Bossuyt en Wouters, Grondlijnen van internationaal recht, 307. 

50 Ibidem, 307-308. 

51 Ibidem, 309. 

52 Ibidem, 315-319. 

53 Chris van den Wyngaert, Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht in Hoofdlijnen dl 2 (Antwerpen 2006) 1216. 

54 Douglas Howland, ‘The Foreign and the Sovereign, Extraterritoriality in East Asia’ in: Douglas Howland and Luise White ed., The State of 

Sovereignty. Territories, Laws, Populations (Bloomington 2009) 35-55, 35. 
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zoals deze toen genoemd werden, extraterritoriale rechten om de veiligheid van hun staatsburgers te kunnen 

garanderen. Voorbeelden van deze internationale zones zijn Tanger en Shanghai, die zullen worden besproken 

in hoofdstuk drie. Mr. Lodewijk Spanjaard heeft in 1923 een proefschrift gepubliceerd, Nederlandsche 

Diplomatieke en Andere Bescherming in den Vreemde 1795-1914, waarin hij stelt:  

 

“Het beginsel van volkenrecht, dat het individu onderworpen is aan de jurisdictie van den verblijfstaat, 
wordt aangevuld door dit tweede beginsel: dat de vreemdeling recht heeft op den steun van zijn eigen 
staat, wanneer de behandeling, die hij van de zijde van zijn localen souverein geniet, strijdig is met de 
regelen van het internationaal recht.”55 
 

Spanjaard gaat in zijn proefschrift nog verder door te stellen dat het niet alleen een recht is van de onderdaan 

om in den vreemde bescherming te zoeken bij zijn vaderland maar zelfs een plicht voor het vaderland is zijn 

onderdanen waar dan ook bescherming te bieden, een plicht die bovendien beschreven was in de Nederlandse 

Grondwet van 1922.56 De extraterritoriale rechten bood Nederlandse onderdanen die in bijvoorbeeld Shanghai 

werden verdacht van een strafbaar feit de garantie dat ze niet voor het gerecht van de Chinese keizer hoefden 

te verschijnen. Met de “Wet houdende de regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het 

opmaken van burgerlijke akten, en van de consulaire regtsmagt” uit 1871 kon de Nederlandse consul ofwel 

zelfstandig ofwel met hulp van een speciale Consulaire Rechtbank in dergelijke gevallen komen tot een 

eventuele veroordeling.57 Bijzonder hierbij was dat het in Nederland functionerende Openbaar Ministerie er bij 

de Consulaire Rechtspraak niet aan te pas kwam, de consul was zowel rechter als aanklager.58 De basis voor 

een eventuele veroordeling van een misdrijf gepleegd binnen het resort van de consul was het Nederlandse 

strafrecht.59 Daarnaast konden ook de politiereglementen die door de Nederlandse consul (in afstemming met 

de Nederlandse legatie) waren afgekondigd dienen als basis voor een veroordeling.60 Een voorbeeld van een 

dergelijk politiereglement in Shanghai was het verbod op het leveren of verkopen van wapens en munitie.61 

Was de consul dan wel de Consulaire Rechtbank tot een uitspraak in eerste aanleg gekomen dan kon hiertegen 

                                         
55 L. Spanjaard, Nederlandsche Diplomatieke en Andere Bescherming in den Vreemde 1795-1914 (Amsterdam 1923) 3. 

56 Ibidem, 16. 

57 Consulaire Rechtspraak bestaat vandaag de dag nog steeds in de Nederlandse wetgeving. Ofschoon radicaal gewijzigd in 1977 vanwege het 

wegvallen van de Nederlandse uitoefening van extraterritoriale rechten doordat verdragen met o.a. China zijn opgezegd waarin deze extraterritoriale 

rechten waren vastgelegd. Zie ook: Memorie van Toelichting bij de Wijziging van de Consulaire Wet wegens aanpassing aan de hedendaagse 

omstandigheden, kamerstuk Tweede Kamer 1976-1977 kamerstuknummer 14272 ondernummer 3, 8. Voor verdere literatuur zie: Hoofdstuk 6 

Epilogue: Colonialism without Colonizers, in: Teemu Ruskola, Legal Orientalism, China The United States and Modern Law (Harvard 2013) 

58 Artikelen 20 en 45 van de Wet houdende de regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten, en van 

de consulaire regtsmagt (25 juli 1871) in: E. Zilcken, Bevoegdheid der Consulaire Ambtenaren tot het Opmaken van Burgerlijke Akten en Consulaire 

Regtsmagt (Den Haag 1873) 2-69, 10 en 20. 

59 Artikel 22 van de Wet houdende de regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten, en van de 

consulaire regtsmagt, in: Zilcken ed., Bevoegdheid der Consulaire Ambtenaren tot het Opmaken van Burgerlijke Akten en Consulaire Regtsmagt, 10. 

60 Artikel 10 van de Wet houdende de regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten, en van de 

consulaire regtsmagt, in: Zilcken ed., Bevoegdheid der Consulaire Ambtenaren tot het Opmaken van Burgerlijke Akten en Consulaire Regtsmagt, 6. 

61 Politiereglement No. 1, Consulaat der Nederlanden te Shanghai (9 juni 1901) Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands Gezantschap in China 

(Peking, Chunking, Nanking), nummer toegang 2.05.90, inventarisnummer 968. 
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door zowel het Nederlands Openbaar Ministerie als door de veroordeelde in beroep worden gegaan in ofwel 

Nederland ofwel Nederlands-Indië.62 Een Nederlandse onderdaan was in Shanghai dus geen verantwoording 

schuldig aan de Chinese wet in een Chinese rechtbank maar aan de Nederlandse. Dit Consulaire Recht was 

volgens Spanjaard soms nodig omdat: 

 

‘…men stelt in den inheemschen rechter zoo weinig vertrouwen, dat men zijn eigen staatsambtenaren de 
rechtspraak over zijn onderdanen opdraagt.’63 

 

Nederland verkreeg zulke extraterritoriale rechten doordat het verdragen sloot met landen zoals China. 

Doch het uitoefenen van extraterritoriale jurisdictie was niet louter gebonden aan het sluiten van traktaten. Zo 

stelt Spanjaard dat voortvloeiend uit het internationaal gewoonterecht de Nederlandse staat het recht had in 

te grijpen en bescherming moest bieden wanneer 1, zuiver economische belangen van de staat geschonden 

werden, 2, sprake was van krenking van persoon of goederen en 3, sprake was van krenking van diplomaten of 

consuls.64 Ofschoon de voorkeur werd gegeven aan het sluiten van traktaten ten einde de extraterritoriale 

rechten van de staat in het buitenland te verstevigen boven gewapenderhand ingrijpen zijn door Nederland 

meerdere strafexpedities uitgevoerd. Zo ging in 1908 de Nederlandse marine over tot een blokkade van de 

Venezolaanse havens en dreigde met een militaire invasie indien Venezuela niet onmiddellijk de 

handelsbeperkende maatregelen en inbeslagname van Nederlandse goederen zou opheffen.65 De handel die 

Venezuela met de Nederlandse Antillen had stilgelegd, het in beslagnemen van Nederlandse goederen en het 

eenzijdig opzeggen van verdragen was voor Nederland aanleiding om in te grijpen met een sterk staaltje 

kanonneerbootdiplomatie.66 Mede als gevolg van de Nederlandse blokkade van Venezuela vond een 

verandering van het Venezolaans regime plaats en het werden de economische banden tussen beide landen 

weer in oude staat hersteld.67  

 

Voorgaande maakt duidelijk Nederland door een sterker militair optreden zijn extraterritoriale rechten in 

Venezuela af kon dwingen. Daarmee kan het worden vergeleken met een sterkere staat die de zwakkere staat 

                                         
62 Artikel 143 van de Wet houdende de regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten, en van de 

consulaire regtsmagt, in: Zilcken ed., Bevoegdheid der Consulaire Ambtenaren tot het Opmaken van Burgerlijke Akten en Consulaire Regtsmagt, 60-

62. 

63 Spanjaard, Nederlandsche Diplomatieke en Andere Bescherming in den Vreemde, 123. 

64 Ibidem, 8-12. 

65 Brian Stuart McBeth, Gunboats, Corruption, and Claims: Foreign Intervention in Venezuela, 1899-1908 (Westport 2001) 221. 

66 Het sturen van een kanonneerboot kon ook onder vredige omstandigheden gebeuren. Zo heeft regelmatig een Nederlands marineschip aan 

vlagvertoon gedaan door naar Shanghai af te varen met als doel om ‘aan [Chinese] ambtenaren en bevolking te toonen, dat een land iets 

beteekent en om den naam van een land beter bekend te maken.’ Zie hiervoor de overwegingen van de Nederlandse tolk te Batavia om 

vlagvertoon toe te passen in China verwerkt in een nota gestuurd aan de minister van Buitenlandse Zaken (29 november 1895), in: Bescheiden 

betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1848-1919, 2.6 1895-1898, J. Woltring ed., Rijks Geschiedkundige Publicatiën, GS 183 (’s-

Gravenhage 1972) 181-184, 182. 
67 Anselm J. van der Peet, Belangen en prestige. Nederlandse gunboat diplomacy omstreeks 1900 (Amsterdam 1999) 117. 
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dwingt tot het aanpassen van zijn eigen buitenlands beleid. Het beginsel van de extraterritorialiteit is dus altijd 

primair in strijd met het non-interventiebeginsel. Of zij nu door (een dreigend) militair geweld zijn opgelegd of 

door middel van verdragen zijn toegekend aan externe staten. De extraterritoriale rechten die westerse 

mogendheden oplegden aan de zwakkere niet-westerse staten zijn in lijn met het opkomende imperialisme 

vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot de Tweede Wereldoorlog.68 Het is daarom terecht om de 

extraterritoriale rechten te classificeren als 'legal imperialism' zoals Turan Kayaoglu dit noemt in zijn boek Legal 

Imperialism uit 2010.69  

 Ten slotte mag niet worden geconcludeerd dat extraterritoriale rechten iets van het verleden zijn. Het 

meest recente voorbeeld van een vorm van extraterritoriaal recht is vervat in het aanstaande veiligheidspact 

tussen de Verenigde Staten en Afghanistan (verwachte ondertekening is eind 2014) dat onderdeel moet zijn 

van de US-Afghanistan Strategic Partnership Agreement. Hierin is onder meer van Amerikaanse zijde 

afgedwongen dat de Amerikaanse soldaten die in Afghanistan tot zeker 2024 aanwezig zijn, volledig vallen 

onder Amerikaans jurisdictie.70 In geval van overtreding van de Afghaanse wet zijn de soldaten dus immuun 

voor strafvervolging door de Afghaanse autoriteiten. Dit ondanks dat het concept-pact melding maakt van een 

plicht voor al het Amerikaans personeel om de Afghaanse constitutie en wetten na te volgen.71 Er is immers 

geen mogelijkheid voor Afghanistan om naleving strafrechtelijk af te dwingen. Het concept van 

extraterritorialiteit behoort dus geenszins tot het verleden. Het laat zien dat ook nu nog westerse landen zoals 

de Verenigde Staten soms weinig vertrouwen stellen in het rechtssysteem van niet-westerse staten. 

 

1.3 Internationalisering, omwille van de wereldbeschaving. 
Mensenrechten zoals de rechten van minderheden, binnen een land of gebied vormen vaak de aanleiding voor 

staten om deze op de internationale politieke agenda te plaatsen. Deze agendering of interventie in de 

binnenlandse, soevereine, aangelegenheden door een vreemde mogendheid is een voorbeeld van 

internationalisering. Landen dienen zich aan internationale normen te houden zoals die bijvoorbeeld vandaag 

de dag beschreven staan in het Handvest van de Verenigde Naties. De internationale normen verschillen in de 

                                         
68 Het is overigens niet zo dat niet-Westerse landen niet geprobeerd hebben extraterritorialiteitsrechten af te dwingen. Zo zijn er berichten dat China 

geprobeerd heeft in Nederlands-Indië alwaar een grote groep Chinezen woonachtig was eenzelfde soort extraterritorialiteitsrecht af te dwingen 

zoals Nederland dit bij China bedongen had voor haar onderdanen in onder andere Shanghai. Zie daarvoor: brief van de waarnemend Adviseur, 

Hoofd van de Dienst der Chinese Zaken (te Nederlands-Indië) aan de Consul-Generaal te Shanghai over krantenberichten waarin gerept werd over 

een gelijkstelling der rechten tussen Chinezen en Europeanen te Nederlands-Indië (20 maart 1920) Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van 

Buitenlandse Zaken: Consulaat-generaal te Shanghai (China), (1852) 1877-1951, nummer toegang 2.05.91, inventarisnummer 290.    
69 Turan Kayaoglu, Legal Imperialism. Sovereignty and Extraterritoriality in Japan, the Ottoman Empire, and China (Cambridge 2010) 6. 

70 Artikel 13 van de Security and Defense Cooperation Agreement tussen de Verenigde Staten en Afghanistan (concept van november 2013 dat nog 

wacht op ondertekening van Afghaanse zijde) te zien op website: 

http://www.ndr.de/info/sendungen/streitkraefte_und_strategien/sicherheitsabkommenusaafghanistan101.doc (29-09-2014) 

71 Artikel 3 van de Security and Defense Cooperation Agreement tussen de Verenigde Staten en Afghanistan (concept van november 2013) op 

website: http://www.ndr.de/info/sendungen/streitkraefte_und_strategien/sicherheitsabkommenusaafghanistan101.doc (29-09-2014) 
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loop der tijd enorm. Zo werd het motief om te interveniëren in een land  in de zestiende en zeventiende eeuw 

bepaald op de norm van ofwel het bewaren van het “ware geloof” dan wel het nastreven van geloofsvrijheden 

in Europa. Aan het einde van de achttiende en begin van de negentiende eeuw was het bevechten van het 

(Frans) revolutionairisme in Europa een motief om in te grijpen in de (soevereine) interne aangelegenheden 

van een vreemde mogendheid.72 Na de Napoleontische Oorlogen werden op het Congres van Wenen in 1815 

nieuwe internationale normen vastgesteld door de grote Europese mogendheden. Zo werd afgesproken dat 

conflicten zoveel mogelijk op vredige wijze via het houden van een congres dienen te worden opgelost 

waardoor humanitaire waarden (en het streven naar een zeker beschavingsideaal) in een zekere zin voor het 

eerst werden geïnstitutionaliseerd.73 Daarnaast zagen de Congresgrootmachten onder invloed van de publieke 

opinie het als hun plicht om op te komen voor nieuwe humanitaire normen zoals gelijkheid en (politieke) 

rechten voor de burgerbevolking.74 Indien deze beschavingsnormen werden overtreden (en indien de 

machtspolitieke ambities van de mogendheden dat toelieten) konden de Europese grootmachten zich 

genoodzaakt zien te interveniëren. Zo is dit onder andere ook gebeurd bij de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog 

tegen het Osmaanse Rijk in 1829 toen een Engels, Frans en Russische vloot de Osmaanse marine versloeg bij 

Navarino.75 Het oorspronkelijk “interne” probleem van het Osmaanse Rijk werd door de brute en bloedige 

wijze waarmee de opstandige Grieken werden onderdrukt een internationaal probleem. De opstand van de 

Grieken werd als (oorspronkelijk) interne kwestie binnen het Osmaanse Rijk een geïnternationaliseerd 

probleem omdat de internationale humanitaire waarden door het Osmaanse Rijk waren geschonden.  

 Net zoals interne conflicten kunnen worden gezien als internationale problemen die om een 

internationaal plan van aanpak en een internationale oplossing vragen, kan ook een betwist territoriaal gebied 

geïnternationaliseerd worden. Hierbij is het betwist gebied vaak vanwege zijn ligging (bijvoorbeeld als 

havenstad) van strategisch belang. Anders dan Ydit Méir, die de internationalisering van een betwist gebied 

vergelijkt met bijvoorbeeld het oprichten van de internationale organisaties die de waterwegen in Europa 

beheersen (zoals de Donau), heeft Carsten Stahn een onderscheid willen aanbrengen in het concept van 

internationalisering. Stahn noemt als eerste de territoriale internationalisering waarbij het gaat om een zeker 

internationaal toezicht  dat de soevereiniteit van een staat over een deel van zijn territorium of zijn 

onderdanen beperkt (zoals de commissies voor internationale waterwegen). De tweede vorm van 

                                         
72 De Verklaring van Pillnitz van 1791 wordt gezien als het startpunt voor de internationale bemoeienis met de Franse interne aangelegenheden 

tijdens de Franse Revolutie. In de Verklaring eisen de Rooms-keizer Leopold II en de Pruisische koning Frederik Willem II dat de Franse koninklijke 

familie ongeschonden in lijf en leden zou blijven. In Frankrijk werd deze Verklaring gezien als een oorlogsverklaring aan de Franse Revolutie. Later 

sloot ook Engeland zich hierbij aan. Zie verder: Torsten Riotte, Hannover in der britischen Politik (1792-1815). Dynastische Verbindung als Element 

auβenpolitischer Entscheidungsprozesse (Münster 2005) 61. Vergelijk ook: The Decleration of Pillnitz (27 augustus 1791) in: Ian Donnachie en 

Carmen Avin, From Enlightenment to Romanticism. Anthology I (Manchester 2003) 84-85. 
73 Oliver P. Richmond, Peace in International Relations (New York 2008) 26. 
74  Van Vuurde, ‘Humanitaire interventies tijdens de opkomst van de natiestaat’, 59-60. 

75 Ibidem, 69. 



 

[27] 

 

internationalisering noemt Stahn functionele internationalisering. Hier gaat het om een totale verwijdering van 

de soevereiniteit over een bepaald gebied van de oorspronkelijke soevereiniteitshouder. De soevereiniteit 

wordt namelijk in handen gelegd van een internationale organisatie of vreemde staten.76 Dit door Stahn 

gemaakte onderscheid kan op zichzelf gerechtvaardigd worden wanneer je spreekt over het ofwel overdragen 

van soevereiniteit aan een internationaal verbond van staten, ofwel toestaan van internationaal toezicht met 

jurisdictie over een deel van het grondgebied van een staat. Echter, in de praktijk was en is het onderscheid 

vaak totaal afwezig. De internationale zone van Shanghai kan bijvoorbeeld worden geplaatst onder de 

functionele internationalisering omdat het hier vooral gaat om een totaal internationaal toezicht op de stad 

maar kan tegelijkertijd ook worden geplaatst onder territoriale internationalisering omdat het hier ging om een 

afgebakend territorium waar de Chinese keizer geen controle en slechts een beperkte autoriteit had. Wel moet 

gezegd worden dat steden zoals Danzig, Triëst en condominia zoals Maastricht, Moresnet en Andorra steden 

waren die geen deel meer uitmaakten van het territorium van de oorspronkelijke soevereiniteitshouder. In die 

formele zin is het mogelijk een onderscheid te maken. Toch beschouwden, de facto, de (nieuwe) 

soevereiniteitshouders de gebieden wel degelijk als onderdeel van hun eigen totale territorium. Het is dus in de 

praktijk lastig om een zuiver technisch onderscheid te blijven hanteren. 

 

Sinds Bodin duidelijk maakte dat soevereiniteit de absolute en eeuwigdurende macht binnen een staat is die 

gedragen wordt door de soeverein, is de staat getransformeerd tot een onafhankelijke entiteit. Krasner stelt 

dat de soevereiniteit binnen een staat enkel geldt wanneer deze op effectieve wijze door de hoogste autoriteit 

wordt gecontroleerd, resulterend in de Domestic Sovereignty. Ook laat Krasner zien dat er sprake kan zijn van 

soevereiniteit wanneer een staat door andere staten internationaal wordt erkend (Legal Sovereignty) of 

wanneer staten beloven zich te houden aan het non-interventiebeginsel (Westphalian Sovereignty). De regels 

die horen bij de verschillende vormen van soevereiniteit moeten niet als absoluut worden ervaren. Zo kan het 

zijn dat de autoriteit of controle van een soeverein over een deel van zijn territorium wordt belemmerd 

vanwege internationaal toezicht. In de strikte zin des woords betekent dit een verlies van de absolute 

soevereiniteit van de soeverein.  Toch kan het zo zijn dat de soeverein internationaal gezien nog steeds wordt 

erkend als hoogste autoriteit over het internationaal gedeeld gebied ondanks de frictie die bijvoorbeeld wordt 

veroorzaakt door de extraterritoriale rechten. Per casus zal daarom duidelijk weergegeven worden wanneer 

een staat of vorst zijn soevereiniteit over de internationaal gedeelde stad heeft behouden en wanneer deze is 

overgegaan op de vreemde mogendheden. 

 

 

                                         
76 Stahn, The Law and Practice of Territorial Administration, 50. 
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2                                                                                                                                         
Condominium, het begin van gedeelde soevereiniteit 

 

 

Bij de behandeling van de casussen is een steeds terugkerend patroon te ontwaren. Allereerst wordt de 

ontstaansgeschiedenis en de internationaalrechtelijke grondslag beschreven. Vervolgens wordt bepaald wie de 

soevereiniteitshouders waren en hoe de controle/ autoriteit op het gebied was geregeld. Bij een condominium 

is de vraag of de soevereiniteit van de (oorspronkelijke) soevereiniteitshouder intact bleef irrelevant omdat de 

soevereiniteit van een condominium berust bij twee of meer staten. Ook het functioneren van een 

condominium is aan het evoluerend principe onderhevig. Zo kan het zijn dat een gebied dat oorspronkelijk 

functioneerde als een condominium transformeert in een coimperium. Is een condominium nog een gebied dat 

op zichzelf nog niet soeverein is maar valt onder de soevereiniteit van twee of meer heersers/ staten. Een 

coimperium is een internationaal erkende soevereine staat of gebied met aan het hoofd twee of meer heersers 

of staten. Het grote verschil tussen een condominium en een coimperium zit hem dus in de internationale 

status van het gebied. Een coimperium kan erkend worden door de internationale gemeenschap als zijnde een 

onafhankelijke staat of in het geval van Berlijn tussen 1945-1990 als een zelfstandige entiteit.77 Een 

coimperium is dus de geëvolueerde versie van een condominium. Interessant is om te zien of Maastricht, 

Moresnet en Andorra ook geëvolueerd zijn van een condominium naar een coimperium.  

Om een goede vergelijking te maken tussen de drie condominia onderling maar ook met de andere 

vormen van internationaal gedeelde steden is het van belang het rechts- en bestuurssysteem van de drie 

condominia in grote lijnen te bestuderen. Een begin en een einde van de drie condominia laten de noodzaak 

tot en het succes of falen van het condominium zien. Heeft het oprichten van een condominium goed 

gefunctioneerd voor de bevolking, voor het definitief beslechten van het territoriaal conflict en voor de 

bestuurbaarheid van het gebied? Condominia bestaan al sinds de vroege middeleeuwen waarbij de 

tweeherigheid over Maastricht een van de vroegste voorbeelden is. Moresnet is maar een kort leven 

beschoren geweest als condominium tussen 1816 en 1919. Moresnet is bovendien een condominium dat 

ontstaan is in de tijd van de natievorming in de negentiende eeuw. Terwijl Maastricht en Andorra beiden 

middeleeuwse fenomenen waren. Bovendien werd niet alleen Moresnet in de negentiende eeuw een 

condominium ook de Poolse stad Krakau werd op het Congres van Wenen (1815) toegekend aan drie staten: 

                                         
77 Giovanni Distefano, L'ordre international entre légalité et effectivité:  le titre juridique dans le contentieux territorial (Parijs 2002) 52 (noot 106). 

Voor Berlijn zie: James R. Crawford, The Creation of States in International Law (Oxford 2006) 452-454. 
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Rusland, Oostenrijk en Pruisen.78 In die zin is het opvallend dat landen in de negentiende eeuw teruggrepen op 

een middeleeuws principe. Het middeleeuwse condominium Andorra heeft zichzelf zo ontwikkeld dat 

tegenwoordig niet meer gesproken kan worden over een echt condominium. Het is nu een soevereine staat en 

moet worden beschouwd als een coimperium. Wat hebben de drie casussen met elkaar gemeen? Welke 

aspecten van deze condominia zijn later ook terug te vinden bij de ontwikkeling van andersoortige 

internationaal gedeelde steden? Bij de behandeling van de casussen in hoofdstuk twee is, geheel in lijn met het 

doel om de evolutie van de verschillende vormen van internationaal gedeelde steden te analyseren, ervoor 

gekozen de typologie boven de chronologie te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat Andorra niet als eerste wordt 

behandeld maar als laatste. Andorra bestaat namelijk nog steeds en heeft zich in de loop der tijd geëvolueerd 

tot een nieuwe bestuursvorm. Daarmee is Andorra de voorlopige afsluiter van het condominium als een variant 

van een internationaal gedeelde stad. 

 

2.1 Maastricht, een verbond tussen hertog en bisschop 1284-1795 
De stad Maastricht in het huidige Koninkrijk der Nederlanden is een der oudste steden van West-Europa. 

Vanwege zijn strategische ligging bij een doorwaadbare plaats in de rivier de Maas op de route tussen 

Tongeren en Keulen, hebben de Romeinen hier een fort gebouwd, een castellum.79 De Vita (het heiligenleven) 

van Sint Servaas, oorspronkelijk de bisschop van Tongeren, vertelt over het sterven van de heilige op zijn tocht 

van Tongeren naar Maastricht.80 Deze gebeurtenis, die geplaatst moet worden tussen 350 en 384, heeft geleid 

tot het stichten van een kerkje op het graf van de heilige dat later een groot bedevaartsoord is geworden. Het  

 
Afb. 6 Crypte van Sint Servaas, onderdeel van de Sint Servaasbasiliek, Maastricht 

                                         
78 Zie voor een goede beschrijving van de Vrije Stad Krakau (1815-1846): Méir, Internationalised Territories, 95-108. 
79 Adriaan Verhulst, The Rise of Cities in North-West Europe (Cambridge 1999) 3. 

80 Gregorius Turonensis, Historiae Ecclesiasticae Francorum, editie J. Guadet en  N.R. Taranne, (Parijs 1836) 66. 
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graf van Sint Servaas en het Romeins castellum spelen in de ontwikkeling van Maastricht als condominium een 

allesbepalende rol. Nadat Sint Servaas was overleden bleven zijn bisschoppelijke opvolgers resideren in 

Maastricht en wel in de kerk van Sint Servaas. Totdat bisschop Lambertus tussen 691-706 zich ging vestigen te 

Luik waarna zijn opvolgers de bisschoppen van Luik werden.81 Vermoedelijk al in de tijd van bisschop 

Lambertus stond binnen de muren en op de fundamenten van het oude Romeinse castellum de Onze-Lieve-

Vrouwekerk.82 Het is onbekend hoe de Onze-Lieve-Vrouwekerk precies werd gebruikt. Als bisschopskerk vóór 

de verplaatsing van de zetel naar Luik of als parochiekerk. Wel is bekend dat de verplaatsing van de 

bisschopszetel plaatsvond in een periode waarin veel (kerkelijk) onroerend goed van eigenaar verwisselde. De 

Frankische hofmeiers probeerden in de zevende en de achtste eeuw hun positie binnen het Frankische Rijk te 

verstevigen door zich te voorzien van belangrijke eigendommen en tegelijkertijd tegenstanders uit te schakelen 

door hen die eigendommen te ontnemen. Zo was ook de kapittelkerk bovenop het graf van Sint Servaas een 

strategisch zeer belangrijk eigendom. Historicus Matthias Werner vermoedt dat de kapittelkerk onder Karel 

Martel of zijn zoon verwisselde van eigenaar en de Sint Servaas, als een onderdeel van de palts, een 

zogenaamde huiskerk van de Karolingers werd.83 Een andere historicus, Piet Leupen, vermoedt dat deze 

transactie gepaard ging met een voor de bisschoppen van Luik zeer relevante immuniteitsverlening voor de 

Onze-Lieve-Vrouwekerk.84 Hierdoor ontstonden waarschijnlijk tussen 650 en 750 twee kerkelijke gebieden 

binnen Maastricht die ieder een eigen immuniteit en een eigen kapittel hadden. De basis voor de twee 

gescheiden machtscentra in één stad was daarmee al in de vroege middeleeuwen gelegd.  

 In 908 verkreeg de bisschop van Luik van keizer Lodewijk het Kind het munt- en tolrecht in 

Maastricht.85 Hieruit valt af te leiden dat de Duits keizer het bestuur over de stad Maastricht in eerste instantie 

vooral overliet aan de bisschop van Luik. In de dertiende eeuw brandde er echter een hevige strijd los tussen 

de bisschop van Luik en de hertog van Brabant over het bestuur en de rechtsmacht over de stad Maastricht. De 

hertog had namelijk de stad en het Sint Servaaskapittel van de Duits keizer in leen gekregen. Het oudste 

document waarin een belening van Maastricht aan de hertog van Brabant was geregeld dateert van 12 

november 1204.86 Echter, al in een oorkonde van 12 maart van hetzelfde jaar bevestigt hertog Henrik I van 

Brabant een privilege die reeds in 1109 door keizer Hendrik V aan het Sint Servaaskapittel zou zijn 

                                         
81 P.H.D. Leupen, ‘Het gelijk van Sint-Servaas en Onze-Lieve-Vrouwe. De Maastrichtse kapittels in de Vroege Middeleeuwen’, in: A.S.C. Erkelens-

Buttinger, P.A. Henderikx, H.L. Ph. Leeuwenberg, e.a. (ed.), De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving (Hilversum 1997) 29-

42, 35. 

82 Onbekend is wanneer deze kerk is gebouwd, het vermoeden is dat al voor de zesde eeuw een kerkje in het oude Romeinse fort aanwezig was maar 

er zijn hiervoor nog geen archeologische onderbouwingen aan te wijzen. Zie ook: Leupen, ‘Het gelijk van Sint-Servaas en Onze-Lieve-Vrouwe’, 34. 

83 Matthias Werner, Der Lütticher Raum in frühkarolingischer Zeit (Michigan 1980) 322 noot 17. 

84 Leupen, ‘Het gelijk van Sint-Servaas en Onze-Lieve-Vrouwe’, 37. 

85 Diplomatum Regum Germaniae Ex Stirpe Karolinorum, tomus IV, Zwentiboldi et Ludowici Infantis Diplomata, in: Theodor Schiffer ed. Monumenta 

Germaniae Historica (Berlijn 1960) 183-184, nr. 57. 

86 Rolf Hackeng, Het middeleeuws grondbezit van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht in de regio Maas-Rijn (Maastricht 2006) 86. 
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geschonken.87 Dit betekent dat de hertog de stad Maastricht en het daarbij horende Sint Servaaskapittel al 

voor 1204 van de keizer in leen moet hebben gekregen. Het is dus onduidelijk wanneer de hertog van Brabant 

Maastricht voor het eerst in leen heeft gekregen. Wat wel duidelijk werd was dat de belening van Maastricht 

aan de hertog van Brabant voor grote problemen zorgde voor wat betreft het bestuur over de stad en zijn 

inwoners. In 1229 gaf de Brabantse hertog toestemming aan Maastricht om stadsmuren te bouwen. Hiermee 

gaf de hertog zowel blijk van zijn zorg voor een goede stadsverdediging alsook gaf hij hiermee aan dat hij, en 

niet de bisschop van Luik, de macht over Maastricht in handen had. Deze bisschop had juist in de periode na 

1230 veel last van volksopstanden in de Luikse steden en kon op dat moment een confrontatie over Maastricht 

met de Brabantse hertog niet gebruiken.88  

In 1243 en 1245 legden de schepenen van respectievelijk de bisschop en de hertog ieder een verklaring 

(op schrift) af over de rechten en de jurisdictie van hun heer over Maastricht. Deze verklaringen waren niet 

alleen bedoeld als getuigenissen maar moeten ook gezien worden als begin van een onderhandelingsproces. 

Pas in 1284 is met de zogenaamde Oude Caerte een verdrag tussen de hertog en de bisschop tot stand 

gekomen waarin de jurisdictie van beide heersers werd vastgelegd. De belangrijkste zaken van de Oude Caerte 

betroffen: 

 

‘I  …is geor-donneert ende geaccordeert, dat, noch om oorlogh noch om vyandtschappe die rijst, oft in ‘t toeco-mende 
mochte comen te rijsen, tusschen het bis-dom van Luyck ende het hertoghdom van Brabant, die van Tricht haer niet en 
moeten onderwinden, noch de eene noch die andere parthye, die helpen oft beswaeren, maer moeten haer houden in 
vrede; noch die heeren en mogen haer niet heyschen noch beschadigen om deser oorsaecke wille. 
 
II  …dat (..) met den onderlingen wille des bisschops ende des hertoghs, ende om de gemeyne baet der stadt van Tricht, 
men eene gemeyne accyse tot Tricht maeckten op de coopmanschappen ende waeren, dese accyse ismen schuldigh te 
lichten ende te leveren, alsoo wel door des bisschops luyden als des hertoghs luyden… 
 
III …soo een des bisschops man beriepe te campe eenen des hertoghs man - den schouteth ende schepenen des bisschops 
souden den camp hueden, ende des hertoghs schepenen moeten sitten by des bisschops schepenen, om recht te doen over 
des hertoghs man die beroepen soude zyn, oft soo geviele dat hy verwonnen wierdt… 
 
IV …dat den bisschop heeft over syne luyden tot Tricht alle justicie, hooge ende leege; ende den hertogh oock over syne 
luyden, den eenen soo verre als den anderen. 
 
V  …dat de poorten ende de sleutels van de poorten, de muyren, de vestingen, die putten, die hoefstallen ende die gemeyne 
wegen der stadt van Tricht moeten oock zyn alsoo verre aen des bisschops luyden als aen des hertoghs luyden, ende aen 
des hertogen luyden als des bisschops luyden; noch en kan in dese dingen den eenen meer voordeel heyschen als den 
anderen. 
 
VII …dat de munte der stadt Tricht zy gemeen, soo wel aen den bisschop als aen den hertogh, ende alle baeten, die daer 
van komen sullen… 
 

                                         
87 G.W.A. Panhuysen, Studieën over Maastricht in de dertiende eeuw (Maastricht 1933) 9. 

88 Guillaume Désiré Lambert Franquinet, Charters en bescheiden van het kapittel van O.L. Vrouwekerk te Maastricht (Maastricht 1870) 22-23, noot 2. 
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IX …dat – soo eenigen vremden vonge oft arresteerden, dede vangen oft arresteren eenige van des bisschops luyden oft 
hunne goederen buyten de stadt van Tricht; ende dat de geene, wiens lijf ende goet soo gevangen ende gearresteert was, 
binnen de stadt van Tricht vonde den genen ofte de gene, die dese schaede ende ongelijck hem hadde gedaen, oft haere 
goederen - hy maghse arresteren ende aenhouden, soo lange tot dat het syne hem is wedergegeven ende hy is gebetert; 
ende daer toe zyn schuldigh des hertogens luyden te helpen des bisschops luyden (ist saecke dat sy daer toe worden 
versocht). Ende op de selve maniere vermogen des hertogen luyden, te bekommeren die buytelingen, die haer of haer goet 
hebben aengehouden, ende haer gevangen te houden, soo lange tot dat het gene haer toekomt… 
 
XIV …soo eenen vremden te Tricht komt ende wordt om sijn misdaet gearresteert, men moet hem vragen op de trouwe, die 
hy aen Godt ende sijne ziele schuldigh is, tot wat jurisdictie dat hy gehoort; ende soo hy seyt op sijnen eedt, dat hy is vande 
jurisdictie des bisschops, dat is te moeten dat hy is vanden stoel van eenige der voorseyde kercken - den schouteth ende 
schepenen des bisschops moeten over hem recht doen ende oordeelen; ende in alsulcker manieren moeten doen den 
schouteth ende schepenen des hertoghs… 
 
XV …inder stadt Tricht zijn schuldigh te zijn twee geswooren sarjanten, diemen heet vorsteren, waer van 
den eenen is des bisschops, ende den anderen des hertoghs; ende jeder een van haer beyde vermagh binnen de stadt van 
Tricht te arresteren, om recht ende justitie te doen, soo wel de gene die toebehooren den bisschop als de gene die 
toebehooren den hertogh; in sulcker voegen dat, als bethoont ende verclaert sal zijn, dat den bekommerde is van de 
jurisdictie des bisschops, den schouteth ende de schepenen des bisschops moeten daer van kennisse nemen ende 
oordeelen; ende ist saecke dat hy is vande jurisdictie des hertoghs, den schouteth ende de schepenen des hertoghs moeten 
daer af kennisse nemen ende oordeelen. 
 
XX …het geschiede ter eeniger tyden, dat de brugge gebroken wierde, waerom dat men met karren oft te 
voet daer over niet bequae-melijck gaen en konde, noch de passagie des waters nemen, van den eenen kant der riviere 
totten anderen, soo wel boven als beneden; alle de profyten van dese passagie ontstaende, sullen deylbaer wesen tusschen 
den bisschop ende den hertogh, soo verre aen den eenen van haer als aen den anderen, tot dat die brugge sal hermaeckt 
zyn.’89 
 

Bovenstaande vertaling uit de zeventiende eeuw van de Oude Caerte laat een aantal cruciale punten zien 

waarover in 1284 tussen hertog Jan I van Brabant en bisschop van Luik, Jan van Dampierre, overeenstemming 

was bereikt: 1, de stad Maastricht was neutraal terrein in geval van oorlog of vijandelijkheden; 2, er werd 

gezamenlijk accijns geheven; 3, er waren bisschoppelijke en hertogelijke schepenen; 4, de bisschop en de 

hertog hadden alleen jurisdictie over de eigen onderdanen; 5, de publieke voorzieningen alsmede de 

toegangswegen van de stad moesten voor alle  ingezetenen beschikbaar blijven; 6, opbrengsten van de munt 

die in Maastricht geslagen werd kwamen ten goede aan zowel de bisschop als de hertog; 7, er was sprake van 

onderlinge rechtshulp bij het arresteren van verdachten; 8, verdachten die niet hoorden tot de ingezetenen 

van de stad moesten verklaren onder welke jurisdictie zij vielen waarna de personen voor verdere rechtsgang 

werden overgedragen aan het bisschoppelijk dan wel hertogelijk gezag; 9, het was de scherprechters 

toegestaan verdachten te arresteren ongeacht de jurisdictie waar zij onder vielen, nadat was komen vast te 

staan onder wiens jurisdictie de verdachten vielen dienden zij al dan niet te worden overgedragen; 10, rond het 

sluiten van deze overeenkomst was de brug over de Maas ingestort waarmee de noodzaak was geboren om zo 

                                         
89 Die Oude Caerte der Stadt Maestricht, Des jaers 1283, ed. P. Boucher (Maastricht 1682) 
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snel mogelijk de brug te herbouwen ten einde de handelsroute te herstellen, hiertoe was een 

samenwerkingsafspraak in het verdrag opgenomen.  

De verdragsafspraken betroffen dus het terrein van de neutraliteit van het gebied, de belastingen, het 

vreemdelingenbeleid, de rechtsspraak, de openbare orde, de openbare voorzieningen en de infrastructuur. De 

verdeling van de jurisdictie over de inwoners van Maastricht heeft ervoor gezorgd dat twee separate groepen, 

de Luikenaren en de Brabanders, ontstonden die ieder vielen onder een verschillende rechtsmacht.90 De 

Maastrichtse casus laat zien dat de moderne conceptie van een staat waarbinnen hetzelfde recht geldt voor 

iedere ingezetene binnen het grondgebied los moet worden gelaten wanneer het gaat om een condominium. 

De Luikenaren en de Brabanders hadden ieder hun eigen “rugzakje” met rechten en plichten die hun was 

meegegeven van hun heer en niet van de stad Maastricht waarbinnen zij leefden. Dit is enigszins vergelijkbaar 

met de “rugzakjes” Nederlands recht die bijvoorbeeld Nederlandse staatsburgers (door de 

extraterritorialiteitsrechten) met zich meedroegen in internationaal gedeelde steden zoals Tanger en Shanghai. 

 
Afb. 7 Detail van een aangezicht van Maastricht (1582) te zien zijn het wapen van de bisschop (links) en de hertog (rechts) 

 

De neutraliteitsverklaring bood  Maastricht de mogelijkheid zich als een onafhankelijk staatje te 

gedragen ofschoon het formeel nog steeds was opgedeeld in twee territoria (zoals de immuniteiten van het 

Sint Servaaskapittel en de Onze Lieve Vrouwekerk) en eigendom was van de bisschop en de hertog. De 28 

leden tellende Maastrichtse Raad bezat namens de twee heersers het oppergezag over de stad en zijn 

inwoners, vaardigde wetten uit en sprak recht. Van de 28 raadsleden werden er veertien aangewezen door de 

bisschop en veertien door de hertog.91 Zij hoefden alleen de Luikse en Brabantse hoogschout als de speciale 

                                         
90 M.A. van der Eerden-Vonk, Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428 (’s-Gravenhage 1992) IX. 

91 Pierre Ubachs en Ingrid Evers, Tweeduizend jaar Maastricht. Een Stadsgeschiedenis (Zutphen 2006) 55. 
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afgezanten van beide heersers te dulden.92 Nodeloos te zeggen dat wanneer er onenigheid bestond tussen de 

bisschop en de hertog de Raad veel meer speelruimte kon creëren om een meer eigenstandige koers te varen. 

Met het privilege van 1372 kregen de Maastrichtse ambachten (gilden) bovendien meer invloed bij de 

benoeming van de Maastrichtse raadsleden.93 Deze lichte democratisering van het Maastrichtse openbaar 

bestuur maakte het iets eenvoudiger om als stad autonome besluiten te nemen. 

Net als het bestuur was ook de rechtspraak in Maastricht gestoeld op de tweeherigheid van de stad. Zo 

waren er twee hooggerechten: een voor de Luikenaars en een voor de Brabanders. Deze hooggerechten waren 

voornamelijk bedoeld voor de berechting van halsmisdaden maar er bestond sinds 1380 ook één indivies Luiks-

Brabants laaggerecht dat bedoeld was voor berechting van kleinere zaken zoals handelsconflicten en 

beledigingen.94 Keizer Karel V  sloot in 1546 als hertog van Brabant een nieuw verdrag met de bisschop van 

Luik, zijn oom Joris van Oostenrijk, waarin geschillen over de jurisdictie in Maastricht werden opgelost. De 

belangrijkste wijziging betrof een verdeling van de onderdanen tussen de hertog en de bisschop. 

Laatstgenoemde wilde, en kreeg, een verruiming van de bepaling om vreemden te laten kiezen voor de 

jurisdictie van de bisschop wanneer zij zich in Maastricht wilden vestigen.95 Daarnaast hebben keizer Karel V en 

de bisschop van Luik de procesgang in Maastricht veranderd: voortaan kreeg Maastricht een unieke regeling 

van het hoger beroep. Twee afgevaardigden van de hertog en twee van de bisschop, zouden vanaf 1546 als 

commissarissen-deciseurs gezamenlijk de hoger beroepen behandelen van het indivies laaggerecht. 

Beroepsprocedures voortkomend uit rechtszaken van de hooggerechten zouden gescheiden blijven. Zij werden 

behandeld door de twee commissarissen-deciseurs van ofwel Luik ofwel Brabant (uitgezonderd de procedures 

die al in gezamenlijkheid werden behandeld in eerste aanleg).96 

Met de capitulatie van Maastricht aan de (Nederlandse) Staten Generaal in 1632 veranderde aan het 

principe van de tweeherigheid in Maastricht niets. De Staten Generaal namen eenvoudigweg de plaats in van 

de Brabantse hertog en deelden de stad met de bisschop van Luik.97 Wel ontstond, in tegenstelling tot in 

andere Generaliteitslanden, door de tweeherigheid van Maastricht de unieke situatie dat katholieke gelovigen 

in Maastricht de ruimte bleven houden om het katholieke geloof vrijelijk te kunnen belijden.98 Het Brabantse 

                                         
92 Ubachs en Evers, Tweeduizend jaar Maastricht, 48. 

93 Van der Eerden-Vonk, Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428, XII. 

94 Lucas Johan Suringar, Bijdrage tot de kennis van den regeeringsvorm van Maastricht en zijn ressort, meer bijzonder gedurende het tijdvak 1632-

1794 (Leiden 1873) 59 en: M. A. F. Charles Thewissen, ‘Het Hollandsche tijdperk te Maastricht: de eerste decennia van de medesouvereiniteit der 

Staten Generaal’, in: Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg, Vol. 76 (1940) 167-242, 172. Vergelijk ook: Charles 

Joseph Marie Ruys de Beerenbrouck, Het strafrecht in het oude Maastricht (Leiden 1895). 

95 Overeenkomst tussen de stad Maastricht, de bisschop van Luik en keizer Karel V over de jurisdictie te Maastricht (11 november 1546) Nationaal 

Archief, Den Haag, Vilvoordse Charters, nummer toegang 1.01.42.01, inventarisnummer 13.4. 

96 Ibidem. 

97 P.J.H. Ubachs, Twee heren twee confessies. De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht 1632-1673 (Assen 1975) 132-133. 

98 In het Capitulatieverdrag van 1632 staat in de artikelen 2 t/m 4 dat zowel de gereformeerden als de Katholieken hun geloof en eredienst vrijelijk in 

Maastricht mogen belijden en vieren (inclusief processies): Capitulatieverdrag van 1632 ed. P.J.H. Ubach in: Twee heren twee confessies, 442-444. 
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bestuur werd weliswaar vervangen door calvinisten namens de Staten Generaal maar de stemverhoudingen in 

de Raad van Maastricht als geheel zorgde ervoor dat de katholieken in het Maastrichtse bestuur nog altijd de 

overhand hadden. Met de Katholieke Luikse raadsleden bleef namelijk de Brabantse hoogschout meestemmen 

die ook katholiek was gebleven. De capitulatie van 1632 en de vervanging van de Brabantse raadsleden door 

calvinistische afgevaardigden van de Staten Generaal leken daarom in eerste instantie voor een minder goed 

en daadkrachtig functioneren van de Maastrichtse Raad te zorgen.99 Vanaf 1632 waren er namelijk niet alleen 

twee heren maar ook twee religies die zich bemoeiden met het bestuur over Maastricht. 

 Historicus Pierre Ubachs heeft in zijn boek Twee heren, twee confessies uitgebreid de gevolgen van de 

capitulatie van Maastricht en de daarop veranderende invulling van de Maastrichtse tweeherigheid besproken. 

Ofschoon hij erop wijst dat behalve bij benoemingen van bestuurders, in de eerste jaren tussen 1635 en 1673 

eendrachtig werd samengewerkt tussen de gereformeerden en de katholieken in het Maastrichtse 

stadsbestuur.100 De ingebruikname van een nieuw stadhuis in 1664 kan dienen als een symbool van deze 

samenwerking.101 Maastricht had in de zeventiende eeuw te maken met verschillende gevaren: een 

pestepidemie in 1633, een verzwakking van de economische bedrijvigheid door veranderde handelsstromen en 

bovenal de vele militaire bedreigingen.102 Deze gevaren én de door de Staten Generaal nagestreefde 

handhaving van de tweeherigheid en de Oude Caerte heeft ertoe geleid dat een unieke samenwerking tussen 

calvinisten en katholieken in Maastricht tot stand kon komen. Dit terwijl de religieuze oorlogen welig tierden in 

Europa. Op geloofszaken konden de twee bestuurders van Maastricht het niet goed vinden. Zo waren 

katholieke processies door Maastricht weliswaar toegestaan, toch veroorzaakte dit een relletje in 1637 toen 

gereformeerde garnizoenssoldaten hun hoofddeksel niet wilde afnemen tijdens een processie.103 Ook zou met 

de Vrede van Münster (1648) een verbod op de openbare katholieke begrafenisplechtigheden komen en 

mochten processies alleen binnen of op het terrein van de kerken (immuniteiten) worden gehouden.104 

Op een korte onderbreking ten tijde van de bezetting van Maastricht door de Franse koning Lodewijk 

XIV tussen 1673 en 1678 na, heeft de Maastrichtse tweeherigheid gefunctioneerd tot de Franse inlijving van 

                                         
99 Ubachs, Twee heren twee confessies, 151-152. 

100 Ibidem, 153. 

101 Ubachs en Evers, Tweeduizend jaar Maastricht, 130. Daarnaast is interessant om op te merken dat de vormgeving van het nieuwe stadhuis mede 

bepaald is door de tweeherigheid van Maastricht. Meest symbolisch en prominent is de symmetrische indeling van het stadhuis dat door Pieter Post 

tussen 1659 en 1684 gebouwd werd. Zo bestond het stadhuis uit een Luikse en een Staatse vleugel. Wellicht dat de dubbele staatsietrap voor het 

stadhuis de gelegenheid bood aan de twee delegaties om tegelijkertijd het stadhuis te betreden meer in: K. Ottenheym, ‘Het stadhuis te Maastricht 

van Pieter Post’, in: S.E. Minis en A.R.E. de Heer ed., Een Seer Magnifick Stadthuys: Tien Studies Over de Bouw en Inrichting van het Stadhuis te 

Maastricht (Delft 1985) 35-58.  

102 Ubachs en Evers, Tweeduizend jaar Maastricht, 127.  

103 Ubachs, Twee heren twee confessies, 389. 

104 P.J. Margry, Teedere Quaesties: religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen Katholieken en Protestanten rond de processiecultuur in 19e-

eeuws Nederland (Hilversum 2000) 183. 
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Maastricht in 1794/1795.105 De inwoners van Maastricht moesten de afschaffing van de tweeherigheid van 

Maastricht en de inlijving lijdelijk ondergaan. Historici Paul Ubachs en Ingrid Evers verklaren de geringe 

affiniteit van de Maastrichtenaar met de vernieuwingen die de Fransen hadden doorgevoerd en de latere 

inlijving in het Koninkrijk der Nederlanden (1815) in hun omvangrijk werk Tweeduizend Jaar Maastricht. Een 

Stadsgeschiedenis, als volgt: 

 

‘De stad was eeuwenlang een “staet ende lande particulier” geweest. En “particulier”, bijzonder, voelden 
zich ook haar inwoners. Voor hen was Maastricht het middelpunt, de navel van de wereld. Niets bestond 
daarbuiten dat hun stad kon overtreffen: het was een voorrecht in die stad te mogen leven.’106  

 

De bijzondere situatie waarin Maastricht ruim vijfhonderdvijftig jaar heeft verkeerd, waardoor de stad een 

grotere mate van autonomie ten aanzien van (internationaal) bestuur en recht genoot, heeft ertoe geleid dat 

de inlijving in eerst het Franse Keizerrijk en later het Koninkrijk der Nederlanden als een achteruitgang bij de 

Maastrichtse bevolking werd ervaren. De Hollandse inlijving en bemoeienis werd in eerste instantie in 1815 net 

zo mokkend geaccepteerd als dat het geval was met de Franse inlijving. Het lijkt dan ook niet verwonderlijk dat 

tijdens de Belgische Onafhankelijkheidsoorlog tussen 1830 en 1839 Maastricht van Belgische zijde wordt 

opgeëist. Toch bleef een Maastrichtse opstand tegen Nederland uit.107 Nederlands Limburg werd het 

Hertogdom Limburg dat tot 1866 deel uitmaakte van de Duitse Bond. Hoewel Maastricht de hoofdstad van 

Limburg was, werd het zelf juist geen onderdeel van de Duitse Bond, hetgeen Maastricht weer bijzonder maakt 

aangezien de verplichte Limburgse bijdrage aan het Duitse leger, het Bondscontingent, weer wel in Maastricht 

gelegerd werd.108 De Belgische regering ondernam tijdens de vredesonderhandelingen te Versailles na de 

Eerste Wereldoorlog nog wel een poging om Limburg samen met Maastricht in handen te krijgen vanwege de 

vermeende pro-Duitse houding van Nederland tijdens de Grote Oorlog.109 Het is België evenwel niet gelukt 

Limburg en Maastricht te annexeren. Wel slaagde België erin om een ander stuk gebied toe te voegen aan het 

Belgische koninkrijk: het voormalige condominium Moresnet werd in 1919 Belgisch. 

 Het is moeilijk om de positie van Maastricht in te schatten volgens de verschillende definities van 

soevereiniteit van Krasner. Simpelweg omdat in de middeleeuwen de term soevereiniteit nog niet bestond 

maar ook omdat een International Legal Order (internationale samenleving) een term is die zich pas in de loop 

van de twintigste eeuw ontwikkelt. Als men de casus van Maastricht langs de kaders van Krasner legt dan moet 

                                         
105 Maastricht werd in november 1794 door de Fransen veroverd en één jaar later formeel ingelijfd door Frankrijk, zie: Ubachs en Evers, Tweeduizend 

jaar Maastricht, 159. 
106 Ubachs en Evers, Tweeduizend jaar Maastricht, 185. 

107 Ibidem, 191. 

108 Marina C. A. Kessels-van der Heijde, Maastricht, Maestricht, Mestreech: de taalverhoudingen tussen Nederlands Frans en het Maastrichts dialect in 

de negentiende eeuw (Hilversum 2002) 152. 

109 Hubert P. Van Tuyll van Serooskerken, The Netherlands and World War I: Espionage, Diplomacy and Survival, History of Warfare Vol. 7 (Leiden 

2001) 272. 
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worden geconcludeerd dat Maastricht de controle had over zijn eigen interne bestuur en grondgebied. 

Maastricht bezat dus een vorm van Domestic Sovereignty. Er was ook sprake van een zekere (internationale) 

juridisering en erkenning van Maastricht als een internationaal gedeelde stad. Dit werd bovendien bevestigd 

door de Staten-Generaal na de overname van de hertogelijke zetel van de Brabantse hertog in het bestuur van 

Maastricht in 1632.  

 

2.2 Moresnet, een zinkmijn tussen Pruisen, Nederland en België 1815-1916 
Na het optrekken van de kruitwolken op de Europese slagvelden ten gevolge van de Napoleontische Oorlogen 

werden de Europese landsgrenzen tijdens het Congres van Wenen opnieuw bepaald. Het Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden kwam tot stand uit de resten van de Republiek der Verenigde Provinciën, de Oostenrijkse 

Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. Een van de grote buren van dit nieuwe Koninkrijk werd Pruisen, dat zijn 

grondgebied ook aanzienlijk vergroot zag worden. Ten zuiden van de plaatsen Vaals en Aken ligt het gebied 

Moresnet met de huidige plaats Kelmis.110 Dit gebied werd tijdens het Congres van Wenen opgedeeld tussen 

Nederland en Pruisen:  

 

‘Dans l'ancien département de l'Ourthe, les cinq cantons de St. Vith, Malmédy, Cronenborg, Schleiden et 
Eupen, avec la pointe avancée du Canton d'Aubel, au midi d'Aix-la-Chapelle, appartiendront à la Prusse, et 
la frontière suivra celle de ces Cantons; de manière qu'une ligne, tirée du midi au Nord coupera ladite 
pointe du Canton d'Aubel, et se prolongera jusqu’au point de contact des trois anciens Départements de 
l'Ourthe , de la Meuse inférieure et de la Roer…’111 

 

Bij het opdelen van dit gebied moest volgens het Congres van Wenen een lijn worden gevolgd van het meest 

oostelijke punt van het Kanton Aubel tot aan de zuidwestelijke grens van Aken. Daarmee zou het grote gebied 

van Moresnet dwars doorsneden worden waarbij de Vieille Montagne zinkmijn precies op de grens zou liggen. 

Deze in pacht uitgegeven mijn gold in 1815 als een der grootste Europese mijnen waaruit zink kon worden 

gewonnen en was daarom van groot strategisch belang.112 Zowel Pruisen als het nieuwe Nederlandse 

koninkrijk wilden hun aanspraken op deze kleine strook rondom de zinkmijn niet laten varen ten gunste van de 

                                         
110 Met Moresnet zonder toevoeging wordt in deze thesis gedoeld op het voormalige condominium Neutraal-Moresnet. Naast Neutraal-Moresnet waren 

er ook een Belgisch en Pruisisch Moresnet. Dit zijn delen van het grotere gebied Moresnet die wel zijn opgedeeld na het Congres van Wenen. 

Neutraal-Moresnet bestond uit de zinkmijn Vieille Montagne en de plaats Kelmis en lag in het hart van het grotere gebied dat werd aangeduid met 

Moresnet. Zie: Wim Meulenkamp, ‘Het vierde land. Neutraal-Moresnet, vondeling van Europa’, in: Maatstaf : maandblad voor letteren (’s-

Gravenhage) 65-76, 65. 

111 Artikel 25, Acte du Congrès de Vienne du 9 Juin 1815 (officiële editie) (Wenen 1815) 27. 

112 Charles Hoch, ‘Un territoire oublié au centre de l'Europe’, in: Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft in Bern 3 (1880-1881) 139-148, 146. 

Met de uitvinding van een nieuwe smeltoven door de Luikse chemicus Jean- Jacques Dony in 1810 kon zink op veel efficiëntere en grotere schaal 

worden gewonnen uit het zinkcarbonaat, zie ook: Arnaud Péters, ‘L'histoire méconnue de l'industrie belge du zinc’, in: Culture, le magazine culturel 

en ligne de l'Université de Liège (oktober 2012) te vinden op: http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_1084863/fr/l-histoire-meconnue-de-l-industrie-

belge-du-zinc (16-8-2014). 
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ander. Om een voorlopige regeling ten aanzien van de zinkmijn en de directe omgeving daarvan te treffen 

besloten Pruisen en Nederland in 1816 met het Verdrag van Aken tot een gezamenlijk bestuur over Neutraal-

Moresnet. Het voor beide landen zo waardevol geachte gebied zou worden bestuurd als een neutraal en 

gedemilitariseerd condominium.113 Tegelijkertijd zouden Pruisische en Nederlandse vertegenwoordigers 

blijven onderhandelen over een definitieve opdeling van Moresnet. De onderhandelingen na 1816 verliepen 

alles behalve soepel en een definitieve opdeling leek nog lang op zich te laten wachten.  

 

 
Afb. 8 Vieille Montagne zinkmijn, Jean-Baptiste Bastiné (1843) 

 

Onderwijl moest Moresnet wel bestuurd worden en om dit in gezamenlijkheid te kunnen doen werden 

in 1820 en 1821 overeenkomsten gesloten tussen Nederland en Pruisen. De conventies voor Moresnet werden 

opgesteld door de twee commissarissen die Moresnet bestuurden. Eén commissaris vertegenwoordigde de 

Nederlandse koning en één de Pruisische. De overeenkomsten gingen in op de in- en uitvoerrechten, het 

rechtelijk beheer, de militaire verplichtingen en de burgerlijke administratie van Moresnet. Alle 

overeenkomsten werden door Nederland goedgekeurd en geratificeerd terwijl alleen het punt van  de in- en 

                                         
113 Artikel 17, Traité des Limites entre L.L. MM. le roi des Pays-Bas el le roi de Prusse signé à Aix-la-Chapelle, le 26 juin 1816, in: Recueil des Traités 

et Conventions concernant le Royaume de Belgique, 1er Supplément ed. Dèsiré de Garcia de la Vega (Brussel 1851) 1-10, 6. 
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uitvoerrechten door Pruisen werd geratificeerd.114 Pruisen zou wel bereid zijn geweest ook de andere punten 

te ratificeren maar nog in 1825 gaf het land aan over de nog niet geratificeerde punten nader te willen 

onderhandelen en te streven naar een definitieve oplossing voor Moresnet.115 Koning Willem I wachtte niet op 

een ratificatie van Pruisische zijde en heeft in 1823 de bepalingen van het militair beheer over Moresnet bij wet 

goedgekeurd. Hierin werd onder andere bepaald dat iedere ingezetene van Moresnet vanaf de leeftijd van 21 

jaar dienstplichtig werd en een keuze moest maken in welk leger, Nederlands of Pruisisch, hij zijn dienstplicht 

wilde vervullen.116 Ook heeft Willem I reeds in 1823 bij wet het bestuurlijk uitvoerend beheer over Moresnet 

geregeld door de Commissarissen verantwoordelijk te maken voor de begroting van de gemeente, het 

benoemen van de burgemeesters, openbare orde en veiligheid en de belastinginning.117 Dat de 

onderhandelingen aan Pruisische zijde werden getraineerd werd naar voren gebracht in een op 17 februari 

1827 aan de koning gezonden rapport. Duidelijk werd dat Pruisen streefde naar een exclusief beheer over 

Moresnet.118 Koning Willem I was van mening dat de voortslepende onderhandelingen rondom Moresnet zo 

 
Afb. 9 Postkaart van Neutraal Moresnet, met een foto van (v.l.n.r.) koningin Wilhelmina der Nederlanden, keizer Wilhelm II van Duitsland en 

koning Leopold III van België. 
 
 

                                         
114 Nota opgemaakt na 1830 (maar voor 1870) door een medewerker (R.A. of O.) van Buitenlandse Zaken, Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie 

van Buitenlandse Zaken, nummer toegang 2.05.01, inventarisnummer 719. 

115 Brief Pruisische Zaakgelastigde aan de Minister van Buitenlandse Zaken 7 september 1825, NL-HaNA, BuZa 1813-1870, 2.05.01, inv.nr. 719. 

116 Wet ondertekend te Brussel 26 juni 1823, NL-HaNA, BuZa 1813-1870, 2.05.01, inv.nr. 719. 

117 Wet ondertekend te Apeldoorn 28 oktober 1823, NL-HaNA, BuZa 1813-1870, 2.05.01, inv.nr. 719. 

118 Rapport aan de koning 17 februari 1827, NL-HaNA, BuZa 1813-1870, 2.05.01, inv.nr. 719. 
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snel mogelijk succesvol moesten worden beëindigd.119 Na het bericht van de Koning is echter tot aan de 

Belgische Opstand van 1830 geen nadere actie ondernomen uit angst voor het verliezen van de groeve in 

Moresnet die van groot belang werd geacht voor de inkomsten van beide landen. Die inkomsten kwamen 

onder andere uit de pacht die betaald moest worden voor de winning uit de zinkmijn. Ironisch is dan ook dat 

Nederland met de Belgische Opstand niet alleen Moresnet uit het oog verloor, maar dat men ook vergat de 

reeds jarenlange opgelopen achterstallige pacht te vorderen.120  

Ofschoon Nederland zijn rechten op Moresnet nooit formeel heeft opgegeven heeft het jonge 

koninkrijk België de Nederlandse plaats in het condominium ingenomen. Pruisen zag in deze nieuwe 

gesprekspartner een hernieuwde kans om de volledige soevereiniteit over Moresnet te verwerven maar België 

weigerde hierop in te gaan.121 Vanwege het feit dat de eerder overeengekomen afspraken nooit volledig door 

Pruisen geratificeerd waren ontstond een bijzondere situatie in Moresnet. Feitelijk was het condominium nooit 

een zelfstandige staat geworden met eigen regels (behalve voor wat betreft de dienstplicht, in- en uitvoer  

 

 
Afb. 10 Ansichtkaartje met een smokkelaffaire bij de grens met Moresnet, linksboven zijn de drie postzegels van de omliggende landen te zien samen met 

(tweede van links) een postzegel van Moresnet (1955) 
 
                                         
119 Kabinetsbrief 6 december 1827 genoemd in de nota opgemaakt door een medewerker van het Ministerie, NL-HaNA, BuZa 1813-1870, 2.05.01, 

inv.nr. 719. 

120 Nota opgemaakt na 1830 (maar voor 1870) door een medewerker (R.A. of O.) van Buitenlandse Zaken, NL-HaNA, BuZa 1813-1870, 2.05.01, 

inv.nr. 719.  

121 Ryszard Zelichowski, ‘Neutral Moresnet and Amikejo: the Forgotten Children of the Congress of Vienna’, in: Max Andrews, Mariana Cánepa Luna 

ed., Amikejo: a series of exhibitions at Laboratorio 987, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y Léon, MUSAC, Spain (Milaan 2012) 31-53, 38. 
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regels en het gemeentebestuur). Moresnet was niet veel meer dan een geneutraliseerd stukje land waarbinnen 

de twee staten enkel regels konden opleggen aan de eigen staatsburgers en niet aan de burgers van Moresnet 

zonder een gezamenlijke instemming.122 Zo bleven de inwoners van Moresnet nog steeds vallen onder het 

Franse recht dat nog door Napoleon was opgelegd. Ook konden de burgemeesters kiezen van welk aanvullend 

recht van ofwel België ofwel Pruisen ze gebruik zouden willen maken, hetgeen hen het beste uitkwam. 

Rechtszaken konden worden gestuurd naar ofwel Aubel/ Eupen (België) ofwel Aken/ Verviers (Pruisen).123 Een 

ander voorbeeld is de wijze waarop postzegels werden gebruikt. Post bestemd voor Pruisen moest zijn 

voorzien van een Pruisische postzegel en post bestemd voor België  van een Belgische. Post dat naar een ander 

land gestuurd moest worden kon met een postzegel naar keuze worden verzonden.124 Er was in Moresnet dus 

sprake van een zeer diffuse situatie. De burgers uit Moresnet wisten dan ook gemakkelijk de situatie uit te 

buiten door te smokkelen, op grote schaal alcoholische dranken te produceren en een groot casino te 

runnen.125 Toch was het leven voor de ruim 5000 inwoners van Moresnet tegen het einde van de negentiende 

eeuw er niet gemakkelijker op geworden door het verouderde en onduidelijke rechtssysteem.126 Zo heeft 

amateurhistoricus Ludwig Schmitz rond 1900 geconstateerd dat Neutraal-Moresnet een totaal gebrek had aan 

leraren en openbare sanitaire voorzieningen.127 

In de loop van de negentiende eeuw kwam een soort zelfbewustzijn onder de bevolking van Moresnet 

op. In 1838 vestigt dr. Wilhelm Molly zich in Moresnet en maakte serieus werk om van Moresnet een echte 

ministaat te maken. Zo was hij medeverantwoordelijk voor het laten drukken van eigen postzegels van 

Neutraal-Moresnet. Deze illegale actie werd al gauw verboden door de Belgische en Pruisische autoriteiten 

maar dat kon niet voorkomen dat de postzegels uit Neutraal-Moresnet een gewild verzamelobject werden voor 

filatelisten.128 Dr. Molly was een zodanig kenmerkend figuur voor de lokale bevolking dat hij in een 

documentaire over Moresnet in 1991 nog genoemd werd door een oude bewoner van voormalig Moresnet die 

precies kon vertellen waar hij gewoond had.129 Het was dan ook niet alleen het uitbrengen van postzegels dat 

Molly wereldberoemd had gemaakt in Moresnet. Ook de introductie van de Esperantotaal en de poging van 

                                         
122 Feitelijk bestonden hierdoor twee soorten burgers in Moresnet: de oorspronkelijke ingezetenen: “Neutralen” genoemd en de staatsburgers van 

Nederland, België en Pruisen. Wanneer de Neutralen zich bewogen over de grenzen van Neutraal-Moresnet werden ze als stateloos burger 

beschouwd. Zie: Meulenkamp, ‘Het vierde land’, 69. 

123 Zelichowski, ‘Neutral Moresnet and Amikejo’, 39. 

124 Zelichowski, ‘Neutral Moresnet and Amikejo’, 43. 

125 Maartje Abbenhuis, An Age of Neutrals: Great Power Politics, 1815-1914 (Cambridge 2014) 52. 

126 Rond 1815 was er nog sprake van ongeveer 250 inwoners in Moresnet. Rond 1890 was dit aantal opgelopen tot ongeveer 5000 mensen, zie: 

Steven Michael Press, To Govern, or Not to Govern: Prussia, Neutral Moresnet, op: Social Science Research Network: (18-8-2014) 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2096313 (Cambridge, Harvard University 29 juni 2010) 7. Vergelijk ook: Meulenkamp, ‘Het 

vierde land’, 69. 

127 Press, To Govern, or Not to Govern, 11. 

128 Zelichowski, ‘Neutral Moresnet and Amikejo’, 43-44. 

129 Documentaire: Het Vergeten Land van Moresnet, regie Fred Dijs, door NOS geproduceerd (1991)  
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Moresnet een echte Esperantostaat te maken was aan Molly te danken. Esperanto is een in 1887 door Lejzer 

Zamenhof kunstmatig gecreëerde taal met als doel om één universele taal te hebben waarin mensen uit 

verschillende culturen met elkaar kunnen communiceren. Het lukte Molly met hulp van de Franse professor 

Gustav Roy een kleine Esperantogemeenschap te stichten in Moresnet.130 De poging van Molly is zelfs zozeer 

gelukt dat in de eerder genoemde documentaire uit 1991 nog enkele inwoners van Kelmis werden gefilmd  

 
Afb. 11 Dr. Wilhelm Molly (1838-1919) 

 

tijdens een les in Esperanto.131 Alle symbolen behorend bij een soevereine staat leken tijdens de tweede helft 

van de negentiende eeuw aan Moresnet te worden toegevoegd.  Zo was er al een vlag, er waren kortstondig 

eigen postzegels, er werd gestreefd naar een eigen taal en er werd door Willy Huppermans een heus volkslied 

gecomponeerd.132 Ondanks deze verwoede pogingen bleef Moresnet een onafgemaakt condominium dat was 

vergeven aan een gemeenschappelijk beheer door België en Pruisen.  

De zinkmijn raakte in 1885 uitgeput maar dat weerhield Pruisen er niet van om alsnog pogingen te 

ondernemen Moresnet in te lijven. Zo heeft de Duitse Reichstag op 10 augustus 1898 verklaard dat Neutraal-

Moresnet voortaan onder de Pruisische soevereiniteit zou staan.133 Deze eenzijdige verklaring alleen had geen 

internationaalrechtelijke waarde en aangezien Pruisen niet overging tot een militaire bezetting van Moresnet 

bleef de status ongewijzigd. De bewoners van Moresnet hebben tot zeker twee maal toe een petitie 

aangeboden aan de Belgische regering waarin verzocht werd om in geval van een neutraliteitsschending 

Belgisch onderdaan te worden.134 Er zijn zelfs berichten in de media verschenen waarin gesteld werd dat 

                                         
130 Selm Wenselaers, De laatste Belgen. Een geschiedenis van de Oostkantons (Amsterdam 2008) 41-42. Vergelijk ook: Zelichowski, ‘Neutral 

Moresnet and Amikejo’, 45.  

131 Documentaire: Het Vergeten Land van Moresnet. 

132 Ook ten gehore gebracht in de documentaire: Het Vergeten Land van Moresnet. 

133 Zelichowski, ‘Neutral Moresnet and Amikejo’, 38. 

134 Ibidem, 38. Zowel in 1897 is een petitie aangeboden alsook in 1910 is sprake van een petitie die vraagt om annexatie van Moresnet door België, 

zie daarvoor: Par petition datee de Moresnet-Neutre, le 8 avril 1910. Commission des Petitions des Mois d’avril et mai 1910, Chambre des 

Representants no 234. Pagina 2. 
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België, na geslaagde onderhandelingen met Pruisen, de soevereiniteit over Moresnet zou verkrijgen.135 Dit 

sensatiebericht werd uiteindelijk niet bewaarheid en de Eerste Wereldoorlog begon voor België met de Duitse 

inval van Neutraal-Moresnet op 8 augustus 1914. Er werd een Duitse commissaris ingesteld en de Belgische 

commissaris werd terzijde geschoven. Op 27 juni 1916 werd Moresnet onderdeel van het Duitse keizerrijk.136 

Neutraal-Moresnet had definitief opgehouden te bestaan. 

Tijdens de Vredesconferentie van Versailles na de Eerste Wereldoorlog in 1919 verkreeg België de volledige 

soevereiniteit over heel Moresnet.137 Voor de Entente was deze gebiedsuitbreiding, die aan België ten koste 

van Duitsland werd toegekend, een uitgemaakte zaak. Dit is mede toe te schrijven aan de petities die namens 

de bevolking van Moresnet vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog aan de Belgische regering waren 

aangeboden.138 Tevens wilde de Entente België compenseren voor de grote schade die tijdens de Eerste 

Wereldoorlog aan de Belgische bossen was toegebracht. Hiertoe werd gekozen ook het bosgebied van het 

Pruisische deel van voormalig groot-Moresnet, dat eerder in 1815 al was opgedeeld, aan België toe te kennen. 

Duitsland had nog gepoogd de toekenning van Neutraal-Moresnet en Pruisisch Moresnet deel te maken van 

het referendum dat was uitgeschreven ten behoeve van de gebieden Eupen en Malmedy.139 De ingezetenen 

uit deze gebieden mochten namelijk aangeven of zij instemden met een Belgische annexatie (als onderdeel van 

de door België geëiste compensatie voor de geleden oorlogsschade).140 Dit stond de Entente echter niet toe. 

Wel kregen de inwoners van Moresnet de keus om Duits te worden en aldus te vertrekken naar Duitsland of te 

kiezen voor het Belgisch staatsburgerschap en te blijven.141 Dat het verlies van Moresnet voor Duitsland 

gevoelig bleef werd snel na de Duitse inval van België in 1940 duidelijk. Duitsland lijfde op 18 juni 1940 

Moresnet meteen per decreet weer in.142  

 

Moresnet kan niet gezien worden als een volledig functionerend condominium maar meer als een tijdelijk 

geneutraliseerd gebied dat wachtte op een definitieve oplossing. Historicus Sebastian Scharte noemt in zijn 

boek over de ontwikkeling van de eigen cultuur in de Belgisch-Duitse grensstreek Moresnet dan ook terecht 

                                         
135 ‘Belgium gets Moresnet , Agreement with Prussia on Territory Long in Dispute’, in: New York Times (4 februari 1912). 

136 Zelichowski, ‘Neutral Moresnet and Amikejo’, 50. 

137 ‘Artikel 32, Verdrag van Versailles, 28 juni 1919’, in: Lawrence Martin ed., The Treaties of Peace 1919-1923 Vol. I (Clark 2007) 3-263, 29. 

138 Records of the Department of State Relating to World War I and its Termination, 1914-1929, 19 mei 1919, Document Number:763.72119/5191 

pagina 60. National Archives NARA M367 

139 Rune Johansson, Small State in Boundary Conflict. Belgium and the Belgian-German Border 1914-1919 (Lund 1988) 127. 

140 Artikel 34, Verdrag van Versailles, 28 juni 1919, in: Lawrence Martin ed., The Treaties of Peace 1919-1923 Vol. I (Clark 2007) 3-263, 29-30. 

Uiteindelijk worden Eupen en Malmedy door de Volkerenbond aan België toegekend, zie: Lawrence Martin, The Treaties of Peace 1919-1923 Vol. I 

(Clark 2007) xiii. Het daarvoor gehouden referendum wordt evenwel gezien als een grote schijnvertoning en staat bekend als de ‘la Grande Farce 

belge’. Niet alleen hadden zeker 8000 inwoners van Eupen geprotesteerd tegen een overdracht aan België ook werden bij bepalen van de 

referendumuitslag vele proteststemmen door België genegeerd, zie: Stewart A. Stehlin, Weimar and the Vatican, 1919-1933. German-Vatican 

Diplomatic Relations in the Interwar Years (Princeton 1983) 168 en: Wenselaers, De laatste Belgen, 54-55. 

141 Zelichowski, ‘Neutral Moresnet and Amikejo’, 51. 

142 Sven Vrielinck, De Territoriale Indeling van België (1795-1963) Vol. 1 (Leuven 2000) 488. 
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een unicum in Europa.143 Anders dan bij Maastricht waar het systeem van een condominium meer dan 550 

jaar heeft bestaan, was Moresnet al vanaf zijn stichting in 1815 als condominium tot falen gedoemd.  

 

 
Afb. 12 Het wapen van Moresnet, bestaande uit de Duitse Adelaar en de Belgische Leeuw 

 

Opvallend blijft dat staten na de Napoleontische Oorlogen teruggrepen op middeleeuwse constructies 

ten einde nieuwe openlijke territoriale conflicten te voorkomen. Overigens heeft niet alleen Moresnet gefaald. 

Het andere bekende voorbeeld van een condominium in de negentiende eeuw, Krakau, heeft het maar dertig 

jaar volgehouden voordat het door Oostenrijk na een gewelddadige opstand in 1846 werd ingelijfd.144 Zo 

beschouwd heeft Moresnet het met honderd jaar nog redelijk lang volgehouden. Moresnet heeft vanwege het 

ontbreken van een stevig juridisch fundament een gecompliceerde status gehad. Ze kende geen Westphalian 

Sovereignty, Interdependence Sovereignty en een zeer gebrekkige Domestic Sovereignty. De enige 

(internationale) juridische grondslag die Moresnet kende was gevestigd in de verdragen tussen Nederland en 

Pruisen. De fundamenten van Moresnet waren nog gebouwd op de oude middeleeuwse principes van een 

                                         
143 Sebastian Scharte, Preußisch – deutsch – belgisch. Nationale Erfahrung und Identität. Leben an der deutsch-belgischen Grenze im 19. 

Jahrhundert. Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, Band 115 (Münster 2010) 138. 

144 Méir, Internationalised Territories, 104-105. 
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condominium. De fundamenten zijn te zwak gebleken omdat de controle door de soevereiniteitshouders op 

het welzijn van de bevolking ineffectief was. Anders dan Moresnet en Maastricht heeft Andorra wel de woelige 

perioden van de Franse Revolutie, de Napoleontische Oorlogen en twee Wereldoorlogen als condominium 

overleefd. Ook de tijd van de Spaanse burgeroorlog en het Franco-regime in Spanje kwam zij te boven om in 

1993 zelfs te evolueren tot een coimperium. 

 

2.3 Andorra, onafhankelijke stadstaat op de Pyreneeën  1278-heden 
Net als Maastricht is het ontstaan van Andorra als condominium te dateren in de middeleeuwen. Volgens 

lokale legenden en een vervalst document uit de twaalfde eeuw zou Karel de Grote het Andorrese volk het 

recht hebben gegund om de op de Moren veroverde gebieden zelfstandig te besturen. Door de autoriteit van 

Karel de Grote in te schakelen als zogenaamde stichter van een zelfstandig Andorra hoopte het Andorrese volk 

te zorgen voor een legitieme claim op zelfstandigheid en het recht om een eigen heerser te kiezen.145 Andorra 

is gedurende de twaalfde en dertiende eeuw een hevig betwist gebied geweest tussen de bisschop van Urgell 

(in het huidige Spanje) en de graaf van Foix (in het huidige Frankrijk).146 Pas vanaf 8 september 1278 kwam 

hieraan een einde met het sluiten van de zogenaamde pariatges, twee verdragen die eerst met instemming 

van de koning van Aragon en later met instemming van de paus tussen beide heersers werden gesloten.147  

Belangrijkste bepalingen in de pariatge van 1278 zijn de erkenning van de rechten van bisschop Pere d'Urtx van 

Urgell als leenheer over Andorra en de benoeming van graaf Rogier Bernard III van Foix als zijn leenman:  

 

‘De plus, il a été réglé et décidé par les dits arbitres que le dit noble Comte de Foix et tous ses successeurs, 
tiendraient en fief à tout jamais pour l’Evéque d'Urgel et ses successeurs, et pour l'Eglise d'Urgel, tout ce 
qu'il a et reçoit, tout ce qu'il doit avoir et recevoir dans la Vallée ou les vallées d'Andorre. Que le dit Comte 
et ses successeurs tiennent en outre un fief a tout jamais pour l’Evéque d’Urgel et ses successeurs, et pour 
l'Eglise d'Urgel…’148  

 

Ofschoon hieruit blijkt dat de bisschop van Urgell als de leenheer van het gebied erkend werd, bestond deze 

ongelijke verhouding alleen formeel. Zo was het volk van Andorra verplicht een jaarlijkse vergoeding te betalen 

aan zowel de graaf als de bisschop.149 In de tweede bepaling van de pariatge uit 1278 werd ook het 

rechtsgezag op gelijke wijze tussen de twee heersers verdeeld doordat beiden een baljuw, bayles, afvaardigden 

die alleen tot een gezamenlijk besluit inzake een rechtsvervolging konden komen:  

                                         
145 Paul H. Freedman, Images of the Medieval Peasant (Stanford 1999), 188. 

146 Roland Viader, L'Andorre du IXe au XIVe siècle. Montagne, féodalité et communautés (Toulouse 2003) 126-127. 

147 Josep Maria Guilera, Una Historia d’Andorra (Barcelona 1960) 74 en 310. Er zijn twee pariatges mede omdat de paus te laat was met een 

erkenning van de eerste pariatge waardoor een tweede, licht herziende, versie noodzakelijk bleek, zie: Jorri Duursma, Self Determination, Statehood 

and International Relations of Micro-States. The cases of Liechtenstein, San Marino, Monaco, Andorra and the Vatican City (Leiden 1994) 345. 

148 Vierde bepaling, Les Paréages de 1278, in: Jules Six ed., Les  Institutions Politiques de Val d'Andorre (Lille 1901) 93-107, 98. 

149 Eerste en tweede bepaling, Les Paréages de 1278, in: Six ed., Les  Institutions Politiques de Val d'Andorre, 94-96. 
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‘De plus, il a été prononcé par les dits arbitres au sujet des émoluments de justice et de la moyenne justice 
que les bayles des dits seigneurs Evêque et Comte devront toujours exercer ensemble et eu commun, la 
haute justice sur les dits hommes d'Andorre à savoir percevoir les droits de haute, moyenne et basse justice 
et tous revenus appartenant en droit ou en fait â la (haute et) moyenne justice (atque juridietionem); 
qu'ensemble ils saisissent et gardent prisonniers les délinquants; et s'il leur arrivait d'avoir a régler une 
cause, que les bayles desdits seigneurs la règlent ensemble et en commun désignant un juge et poursuivant 
l'affaire jusqu'à la sentence définitive; qu'ils fassent ensuite exécuter ensemble la sentence.’150 

 

Deze regeling waarbij door de baljuws gezamenlijk een rechter alsook een aanklager moet worden aangewezen 

lijkt een stuk eenvoudiger van aard te zijn dan de wijze waarop het in Maastricht was geregeld. Groot verschil 

met Maastricht is dan ook de afwezigheid van een verdeling van Andorra in twee typen “staatsburgers”. In 

Maastricht was er sprake van Luikenaren en Brabanders. De eerste groep viel onder het Luiks recht en de 

tweede onder het Brabantse. Andorra is niet opgedeeld geweest in twee of meer groepen en ook was er geen 

sprake van een opgedeeld territorium in de vorm van kapittelimmuniteiten. Andorra werd als één geheel 

bestuurd door twee baljuws namens de twee heersers. Dit gegeven maakt dat de eerder genoemde formele 

erkenning van de bisschop van Urgell als leenheer van de graaf van Foix naar de achtergrond verdween en een 

condominium ontstond. 

Hoewel de pariatges nooit bedoeld waren om 700 jaar te functioneren als constituties waarin de 

rechten en plichten van de Andorrese bevolking en de twee heersers beschreven staan is tot aan 1993, het jaar 

waarin de eerste moderne grondwet van Andorra werd ingesteld, vrijwel niets veranderd. Wel vond in Andorra 

een geleidelijke democratisering plaats. Zo ontving de bevolking van Andorra in 1414 nog het belangrijke recht 

op een eigen vertegenwoordigende raad, de Consell de la Terra.151 Een volgende voor Andorra zeer belangrijke 

democratisering was de invoering van het algemeen mannelijk kiesrecht in 1933 nadat de Andorrese bevolking 

was geraadpleegd middels een referendum.152 De pariatges bleken een zodanig stevig fundament dat 

pogingen van het naburige koninkrijk Aragon om belastingen te heffen en Andorra onder direct koninklijk 

gezag te brengen in de veertiende en vijftiende eeuw op niets uit liepen.153  De Andorrese bevolking bleef 

succesvol in  

                                         
150 Tweede bepaling, Les Paréages de 1278, in: Six ed., Les  Institutions Politiques de Val d'Andorre, 95. 

151 Duursma Self Determination, Statehood and International Relations of Micro-States, 345. Vergelijk ook: Viader, L'Andorre du IXe au XIVe siècle, 

369-373. 

152 Jean Louis Hague Roma, Evolución Política de Andorra (1931-1939) (Malaga 1998) 53. 

153 Freedman, Images of the Medieval Peasant, 187. 
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Afb. 13 Monument voor het afsluiten van de pariatges te Andorra 

 

haar weerbarstigheid mede dankzij de bescherming van twee heersers. Diezelfde bevolking kon net zoals 

Maastricht profiteren van de mogelijkheid dat zij twee heersers tegen elkaar uit kon spelen. Tegelijkertijd 

hoefde zij zich geen zorgen te maken dat Andorra verwikkeld raakte in een (militaire) strijd vanwege de 

neutraliteitsverklaring in de pariatge van 1278.154 Een neutraliteit die in 1748 nog eens werd bevestigd en 

uitgebreid tot de relatie met Spanje en Frankrijk.155 

Hierdoor was het mogelijk voor Andorra om zich vanaf 1278-1288 geleidelijk te ontwikkelen tot een 

onafhankelijke staat. Mede door vererving van het graafschap Foix in 1483 door de koning van Navarra, die 

later in 1589 ook het Franse koningschap verwierf, kon de onafhankelijke status van Andorra ook met de 

militaire macht van Frankrijk bewaakt worden.156 Dit kon zonder dat Frankrijk Andorra hoefde op te nemen 

binnen de eigen staatkundige grenzen. In een rechtszaak van 1845 over de Franse politiebevoegdheden in 

Andorra is door het Franse Hof van Cassatie nog eens bevestigd dat Andorra geen deel uitmaakte van 

                                         
154 Derde bepaling, Les Paréages de 1278, in: Six ed., Les  Institutions Politiques de Val d'Andorre, 97. 

155 Duursma, Self Determination, Statehood and International Relations of Micro-States, 366. 

156 Hellmuth Hecker, Geltende Staatsangehörigkeits Gesetze. Das Staatsangehörigkeitsrecht von Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, der 

Vatikan Stadt (Frankfurt am Main 1958) 14. 
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Frankrijk.157 Er was dus geen enkele directe formele band tussen Frankrijk en Andorra anders dan het feit dat 

de Franse koningen en later de Franse presidenten als rechtsopvolger, medesoeverein waren van Andorra. Juist 

het feit dat het Franse staatshoofd medesoeverein was heeft ertoe geleid dat ten tijde van de Spaanse 

Revolutie (1931) en later de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) Andorra niet eenzijdig door Spanje kon worden 

geannexeerd. De openbare proclamatie uit 1932 van de republikeinse Spaanse regering gericht aan de bisschop 

van Urgell om zijn rechten op Andorra als soeverein over te dragen aan de nieuwe Spaanse republiek vond dan 

ook geen gehoor.158 Wel achtte de Franse president het noodzakelijk om in de periode 1933 en 1936-1939 

Franse troepen te sturen om de openbare orde te handhaven in Andorra (en een betrokkenheid bij de Spaanse 

perikelen te voorkomen).159 Deze daad was uiteraard in overeenstemming met de bisschop van Urgell mogelijk 

gemaakt en was louter bedoeld om de soevereiniteit en neutraliteit van Andorra te behouden.  

Andorra, dat alle grote stormen vanaf 1278 had doorstaan, zou dus ook de Spaanse Burgeroorlog en 

later de Tweede Wereldoorlog doorstaan. Meest opmerkelijk is dat Andorra zelfs tijdens de Franse Revolutie 

en de daaropvolgende Napoleontische Oorlogen redelijk ongeschonden is gebleven. Napoleon had Andorra in 

1806 als condominium zelfs hersteld nadat de nieuwe republikeinse Franse regering als mede-

soevereiniteitshouder weigerde een feodale titel te voeren.160 Wel verloor Andorra in de jaren 1812 en 1813 

tijdelijk zijn zelfstandigheid doordat het werd opgenomen in het grote Franse keizerrijk. Door een snel in 

Spanje oprukkend leger van de coalitie onder aanvoering van Engeland tegen het Frankrijk van Napoleon kon 

de opname snel ongedaan worden gemaakt en werd Andorra als condominium weer hersteld in zijn 

zelfstandigheid.161 

Pas in 1993 veranderde Andorra wezenlijk van karakter, op vredige wijze welteverstaan. In 1975 werd, 

na een verzoek van de Consell General (de volksvertegenwoordiging van Andorra die de Consell de la Terra na 

hervormingen in 1866 is opgevolgd), in opdracht van de twee vorsten van Andorra een proces gestart om de 

staatsinrichting grondig te herzien. Deze hervormingen hebben geleid tot een inrichting van een nieuw 

wetssysteem, nieuwe indeling van Andorra (ingedeeld in zeven parochies), een onafhankelijk rechtssysteem en 

in 1981 tot de instelling van een uitvoerende macht. Andorra kreeg nu voor het eerst een regering  die 

verantwoordelijkheid verschuldigd was aan de Consell General, Andorra was daarmee een echte parlementaire 

democratie geworden en heeft de trias politica omarmd.162 Aan het hoofd van de staat bleven de twee 

vorsten: de Franse president en de Spaanse bisschop van Urgell staan. De culminatie van de hervormingen was 

                                         
157 Het ging hier om de vraag of de Franse politie een gevluchte misdadiger mocht arresteren in Andorra, zie: Hecker, Geltende Staatsangehörigkeits 

Gesetze, 15. 

158 Hague Roma, Evolución Política de Andorra, 40-41. 

159 Ibidem, 208. 

160 Decreet nr. 1463 uitgevaardigd door Napoleon aangaande het herstel van Andorra als condominium (27 maart 1806) in: Recueil des Lois de la 

République Française; des Actes du Gouvernement et des Autorités Constituées, Tome IV, Cahier X (Brussel 1806) 70-71.  
161 Christian Bourret, Les Pyrénées Centrales du Neuvième au Dix-Neuvième Siècle. La formation progressive d'une frontière (Estadens 1995) 162. 
162 Duursma, Self Determination, Statehood and International Relations of Micro-States, 348-349. 



 
Internationaal Gedeelde Steden 

 
 

[50] 
 

de (internationale) bestendiging van de onafhankelijkheid van Andorra door middel van het schrijven van een 

grondwet waarin ook de universele mensenrechten werden opgenomen. Na een volksraadpleging werd op 4 

mei 1993 de nieuwe grondwet door beide heersers van Andorra van kracht verklaard.163 In deze grondwet is 

de macht van de beide vorsten flink ingeperkt en is van Andorra een constitutionele monarchie gemaakt. De 

vorsten hebben wel enig invloed op het politieke en wetgevende proces in Andorra behouden doordat zij 

wetten en internationale verdragen moeten goedkeuren, het hoofd van de regering benoemen (weliswaar 

verkozen door het volk) en de leden van het Constitutioneel Hof kiezen.164  

Nu was Andorra klaar voor het aanvragen voor het lidmaatschap van de Verenigde Naties dat op 28 juli 

1993 aan Andorra werd toegekend.165 Ook individuele staten gingen nu diplomatieke relaties aan met Andorra. 

De eerste landen die een ambassadeur stuurden waren uiteraard op 28 augustus 1993 Spanje en op 5 

september 1993 Frankrijk.166 Kijkend naar de terminologie van Stephen Krasner is Andorra pas sinds 1993 echt 

toegetreden tot de internationale gemeenschap van staten en is sindsdien sprake van International Legal 

Sovereignty van Andorra. De Westphalian Sovereignty werd al erkend, evenals de Interdependence 

Sovereignty en de Domestic Sovereignty (laatstgenoemde werd pas na 1939 bevestigd vanwege de noodzaak 

tot actie van de Franse troepen tijdens de Spaanse onrust in de jaren dertig). Ofschoon Andorra is ontstaan als 

een condominium heeft het zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een soevereine staat waardoor sinds 1993 

gesproken moet worden van een coimperium.  

 

 
Afb. 14 Het wapen van Andorra 

                                         
163 Duursma, Self Determination, Statehood and International Relations of Micro-States, 349. 

164 Artikelen 45-46 van de grondwet van Andorra (1993) te vinden op website van de Consell General van Andorra (15-10-2014): 

http://www.consellgeneral.ad/fitxers/documents/constitucio/const-en.  

165 Afers Exteriors, website van de overheid van Andorra (18-8-2014): http://www.mae.ad/en/multilateral-affairs-and-cooperation/andorra-and-

international-organizations.  

166 Meritxell Mateu en François Luchaire, La Principauté d'Andorre. Hier et aujourd'hui (Parijs 1999) 113. 
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Het onderscheid tussen een condominium en een coimperium is lastig te schetsen daar in beide gevallen 

sprake is van een gebied dat bestuurd wordt door twee of meerdere heersers/ staten.  Ook de soevereiniteit 

over het gebied wordt gedeeld door heersers of staten. Deze soevereiniteit kan internationaal erkend worden 

maar dat is niet hetzelfde als een erkenning van de soevereiniteit van het gebied op zichzelf. Andorra was 

gegroeid van een gebied dat viel onder de soevereiniteit van de bisschop van Urgell en de graaf van Foix en zelf 

geen soevereiniteit bezat (de bisschoppen van Urgell hadden Andorra in eerste instantie ook in leen gekregen 

van keizer Karel de Kale) tot een soevereine staat. Maastricht en Moresnet zijn nooit erkend als volwaardige 

soevereine staten. Maastricht was bovendien eerder een in tweeën gedeelde stad die vooral op bestuurlijk 

niveau gezamenlijk werd bestuurd. De stad bleef functioneren als verlengstuk van het hertogdom Brabant en 

het prinsbisdom Luik. Moresnet was bedoeld als een tijdelijke oplossing voor een territoriaal dispuut tussen 

twee staten. Alle drie hebben ze als overeenkomst dat ze neutraal terrein waren, ze bestuurd werden door 

afgezanten van de heersers die in gezamenlijkheid moesten beslissen en dat de ingezetenen van de gebieden 

gehoorzaamheid verschuldigd waren aan twee heersers. Op het gebied van het recht zijn de verschillen tussen 

de drie gebieden enorm. In Maastricht werd bij halsmisdaden het Luiks of Brabants recht gehanteerd 

(afhankelijk van de “nationaliteit” van de beklaagde) en was er alleen een devies Luiks-Brabants laaggerecht 

voor de kleinere strafzaken. Moresnet was extreem diffuus voor wat betreft het recht, hier konden de 

burgemeesters kiezen welk aanvullend (op de Code Pénal) recht werd gebruikt. In Andorra bestond slechts één 

recht dat tot aan de herzieningen vanaf 1975 in gezamenlijkheid door beide vorsten werd bepaald. Maastricht 

heeft gefunctioneerd tot aan de Franse annexatie. De stad heeft zelfs redelijk ongemerkt de wisseling van één 

van de twee heersers doorstaan toen de Staten Generaal de plaats innam van de hertog van Brabant. Er was 

sinds 1284 geen oorlog gevoerd om de alleenheerschappij over Maastricht en als zodanig is het Maastrichtse 

condominium een succes te noemen. Hetzelfde geldt voor Moresnet, hoewel Duitsland het gebied in de Eerste 

Wereldoorlog bezette is geen oorlog uitgebroken louter om de alleenheerschappij over Moresnet. Al is bij 

Moresnet op te merken dat het gebrek aan gezamenlijke regelgeving en bestuur vanuit Nederland, België en 

Pruisen ertoe heeft geleid dat vooral de criminaliteit welig heeft kunnen tieren in Moresnet. Vanuit de optiek 

van de bevolking  heeft Moresnet dus niet goed gefunctioneerd, ondanks de droom van enkele ingezetenen 

om een eigen staat te stichten. Andorra is van de drie condominia het meest succesvol te noemen. Nooit is 

louter om de soevereiniteit over Andorra een oorlog uitgevochten. De bevolking van Andorra is weliswaar niet 

rijk en welvarend geworden van de status als condominium toch was Andorra tijdens de vele oorlogen in de 

twintigste eeuw een baken van rust waar de vele vluchtelingen even op adem konden komen. Met de 

grondwet van 1993 is Andorra zijn status als condominium definitief en succesvol ontgroeid en voegt zij zich als 

soevereine staat bij het internationale statengezelschap. De International Legal Sovereignty van Andorra werd 

in 1993 erkend maar zijn Domestic- en Interdependence Sovereignty was reeds gerealiseerd met de pariatges 
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van 1278 en 1288. Later werd dit met de neutraliteitsverklaring door Spanje en Frankrijk in 1748 nog eens 

bevestigd.  
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3                                                                                                                                               
Factorijen, vooruitgeschoven posities 

 

 

Het is niet noodzakelijk om als soeverein over een gebied erkend te worden om toch controle of autoriteit uit 

te oefenen over het territorium. Een staat kan de controle of autoriteit over een deel van zijn grondgebied 

afstaan aan een vreemde mogendheid zonder daarmee de volledige soevereiniteit over te dragen. De 

oorspronkelijke soevereiniteitshouder draagt hiermee wel (een deel van) zijn Domestic Sovereignty over.  Het 

is een territoriale gebiedsafstand zonder soevereiniteitsafstand. Ofschoon formeel geen sprake is van een 

volledige soevereiniteitsoverdracht, kan deze variant uitmonden in een de facto verlies van de soevereiniteit. 

Immers, wanneer geen sprake is van een uitnodiging van een staat om een “vreemde” staat invloed uit te laten 

oefenen op zijn grondgebied  lijkt dit op een schending van de Westphalian Sovereignty. Ook het verlies van 

controle en of autoriteit van de oorspronkelijke soevereiniteitshouder op een deel van zijn grondgebied lijkt in 

strijd te zijn met de Domestic en Interdependence Sovereignty zoals die door Krasner zijn omschreven. Het 

uitoefenen van de extraterritoriale rechten door vreemde mogendheden is dan ook direct in strijd met de 

volledige en absolute soevereiniteit van de oorspronkelijke soevereiniteitshouder. Echter, doordat de formele 

soevereiniteit van de oorspronkelijke soevereiniteitshouder bij een territoriale gebiedsafstand zonder 

soevereiniteitsafstand niet verloren gaat maakt dat de soevereiniteitskwestie bij deze variant diffuus is. Het is 

daarom van belang dat de ontstaansgeschiedenis van deze variant aan de hand van de casus Deshima 

beschreven wordt. Deshima was een kunstmatig aangelegd eiland voor de haven van het Japanse Nagasaki. Op 

dit eiland mochten de Nederlandse handelaren verblijven onder zeer strikte voorwaarden van Japanse zijde. 

Eigenlijk is Deshima een vreemde eend in de bijt. Juist doordat Japan die strikte voorwaarden kon stellen en 

handhaven én doordat aan het secundaire principe van een internationaal gedeelde stad niet wordt voldaan. 

Er was géén bestuurslichaam waarin Japan en Nederland vertegenwoordigd waren. Toch laat Deshima de 

oorsprong zien waaruit latere casussen zoals Shanghai en Tanger konden ontstaan. Er werd bij Deshima 

namelijk gehandeld vanuit gelijkwaardige posities. Nederland en de Vereenigde Oost-Indische Compagnie 

(VOC) bleven de soevereiniteit van Japan respecteren. Bij Shanghai ging de gelijkwaardigheid al wat achteruit 

door de extraterritoriale rechten die de westerse mogendheden genoten. De casus van Tanger laat zien dat er 

sprake was van een de facto volledige soevereiniteitsoverdracht van de Marokkaanse sultan aan de Westerse 

mogendheden. Anders dan bij de condominia die in hoofdstuk twee zijn behandeld was bij Shanghai en Tanger 

sprake van een internationaal gezelschap, bestaande uit meer dan twee staten,  dat de controle uitoefende 
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over de genoemde steden. Dit vergde veel meer diplomatiek overleg en het onderzoek zal moeten uitwijzen of 

dit ten koste ging van de bestuurbaarheid van de gebieden. Doordat deze casussen in de Nederlandse 

literatuur nog nauwelijks zijn beschreven is er de noodzaak om soms wat uitgebreider stil te staan bij 

ontwikkelingen in met name Shanghai. Het is echter nadrukkelijk niet de bedoeling om de zeer interessante en 

complexe geschiedenis van Shanghai als internationaal gedeelde stad in zijn geheel te beschrijven. Helaas is het 

daarom soms mogelijk dat uiterst interessante episodes uit de geschiedenis van Shanghai in maar enkele 

zinnen uiteen worden gezet. Slechts datgene wat bijdraagt aan de uiteenzetting van het ontstaan, bestaan en 

ondergang van Shanghai als internationaal gedeelde stad zal worden behandeld. 

 

3.1 Deshima, van VOC tot Nederland in Japan 1641-1854 
Japan was voor de westerse wereld een zeer mysterieus land dat nooit door een Europese mogendheid was 

gekoloniseerd. Het land werd tussen 1603 en 1868 na roerige jaren van interne strijd tussen de landsheren, 

Daimyos, in de zestiende eeuw in naam van de Japanse keizers geregeerd door de militair leider: Shogun.167 

Toen Shogun Iemitsu in 1635 besloot dat Japan totaal zou worden afgesloten voor de buitenwereld, de sakoku 

(afsluiting) inleidend, kon Japan voor een nog veel langere tijd voor de westerse wereld mysterieus blijven.168 

De Shogun was namelijk bang voor de nieuwe christelijke invloeden die werden veroorzaakt door de 

zendelingsdrift van Portugese Jezuïeten. Deze zouden zijn pogingen om de Japanse (sterk hiërarchisch 

geordende) samenleving onder controle te brengen kunnen ondermijnen.169 De eerste Shogun, Ieyasu, 

verbood daarom reeds het christendom als religie in Japan. Zijn zoon Hidetada en kleinzoon Iemitsu waren op 

hun beurt zeer fanatieke christenvervolgers. Iemitsu trachtte door de sakoku nieuwe Europese en christelijke 

invloeden letterlijk buiten de deur te houden.170 Doordat de Nederlandse  handelaren van de VOC niet 

geïnteresseerd waren in het bekeren van Japanners tot het christendom hoefden zij niet, net zoals de 

katholieke Portugezen, in 1639 het land te verlaten. Sterker nog, de Nederlanders waren de Shogun als 

bondgenoot zelfs te hulp geschoten tijdens een opstand tegen het Shogunaat in Shimabara.171 Wel zou de 

handelspas die de Nederlandse handelaren al in 1609 hadden gekregen en die hen de vrijheid bood om overal 

aan land te komen zonder te vrezen voor verlies van lijfsbehoud worden beperkt door nieuwe voorwaarden.172 

                                         
167 Jan Parmentier en Ruurdje Laarhoven 'Inleiding', in: Carolus van der Haeghe, De avonturen van een VOC-soldaat (Zutphen 2009) 9-66, 41.  

168 Oorkonde van 1635 welke het afsluiten van Japan voor de buitenwereld beval, in: David J. Lu, Japan A Documentary History (New York 1997) 

221-222. 

169 Mikiso Hane en Louis G. Perez, Modern Japan. A Historical Survey (Boulder 2013) 18. 

170 Jurgis Elisonas, 'Christianity and the daimyo', in: John Whitney Hall ed., The Cambridge History of Japan. Volume 4 Early Modern Japan 

(Cambridge 1991) 301-372, 369. 

171 J. Stellingwerff, De diepe wateren van Nagasaki. Nederlands-Japanse betrekkingen sedert de stichting van Deshima (Franeker 1983) 31. 

172 De tekst van de handelspas luidde: 'Wanneer de Hollandsche schepen op Japan varen in welke bogt zij ook mogen landen, zoo mag men deselve 

niet te keer gaan. Voortaan zal men dit besluit houden, en zonder van deszelfs zin af te wijken, hen gaan en komen laten. Aldus is 't kortelijk onze 

rondborstige wil geweest. Het 14e jaar Kerisjoo, op den 25ste dag van de 7e maand (25ste van de oogstmaand 1609) aan Tjsaks Koeroenheike. 
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Eerst werd in 1627 het de Nederlanders verboden om de 'Paepsche of wel Portugese religie' te verbeiden in 

Japan.173 Vervolgens werd het in 1640 verboden om de christelijke jaartelling, Anno Domini, te vermelden op 

gevels van de VOC-pakhuizen te Hirado, waardoor de pas gebouwde bouwsels weer moesten worden 

afgebroken. Ook was het verboden om in het openbaar de christelijke erediensten te houden en kon 'het 

opperhooft van Uwe natie en sal voortaen niet meer als een jaer in Japan blyven ende jaerlyckx 

verwisselen...'.174  

 De meest ingrijpende verandering zou komen in 1641 wanneer de Nederlandse VOC-factorij onder 

leiding van opperhoofd Maximiliaan le Maire moest worden verplaatst naar Deshima. Dit kunstmatig 

opgeworpen eiland voor de haven van Nagasaki was eerst de bestemming van de Portugezen. Vanaf 1641 was 

het de enige plaats in Japan waar gemiddeld tussen de tien en de twaalf Nederlanders zouden verblijven.175  

 

 
Afb. 15 Schilderij met een overzicht van Deshima, Kawahara Keiga (ca. 1833 - ca. 1846) 

                                                                                                                                            
Zegel van den Sjoogoeu Minamoto Ijejas.' Oorkonde XXXI Japan uit: J.E. Heeres, Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. Verzameling van 

Politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van Privilegebrieven aan hen verleend, enz. Eerste Deel 

(1596-1650) ('S-Gravenhage 1907) 69-70. De handelspas is vernieuwd in 1611 waarbij de Nederlanders nogmaals werd verzekerd dat hen niets 

mag worden aangedaan in Japan. Ook werd toegzegd dat zij alle hulp en assistentie zouden moeten verkrijgen indien nodig. Zie: Oorkonde XL Japan 

uit: Heeres, Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, 94-95. 

173 Oorkonde LXXXVIII Japan uit: Heeres, Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, 213-214. 

174 Oorkonde CXXXII Japan uit: Heeres, Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, 338-339. 

175 Oorkonde CXXXV Japan uit: Heeres, Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, 344 en: H. Bosma, F.K. Lotgering en J. Vrieze ed., Komo-Jin, 

Roodharige Vreemdelingen op Deshima. Nagasaki prenten en schilderingen uit de 18e en 19e eeuw (Amsterdam 1983) 8. 
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Met de sakoku was het ook de Japanners verboden om buiten Japan te reizen. Deden zij dit toch dan 

riskeerden zij de doodstraf wanneer zij weer huiswaarts zouden keren. Dit leidde ertoe dat de Japanse handel 

met het buitenland compleet afhankelijk was van de Nederlandse en Chinese handelaren, die het nog wel was 

toegestaan om met Japan handel te drijven.176 Op het eerste gezicht lijkt het een vreemde beslissing van de 

Shogun om de Nederlandse handelaren niet ook te verbannen uit Japan. Toch was het voor de Shoguns van 

groot belang om de enige contacten met het opkomende westen via Nederlandse handelaren niet te verliezen. 

De Nederlanders konden informatie leveren over de Europese politieke verhoudingen alsook over de steeds 

dominanter wordende Europese positie in Azië. Ook konden de Japanners via de Nederlandse factorij op 

Deshima toegang krijgen tot de nieuwste wetenschappelijke vindingen uit Europa. Hieruit kwam op Japan een 

nieuwe wetenschappelijke tak voort: de Rangaku of Nederlandse Studies. De belangrijkste takken binnen deze 

nieuwe wetenschap waren medicijnen (inclusief alle takken der biologie en natuurkunde) en de astronomie 

(inclusief de kaartkunde en informatie uit de ontdekkingsreizen).177  

 Deshima was niet alleen de Japanse poort tot het Westen maar was ook de Nederlandse poort tot 

Japan. De VOC verhandelde met Japan voornamelijk Chinese en Bengaalse zijde en Indisch katoen in ruil voor 

zilver en later goud en koper.178 Hiervoor maakte de VOC graag de verplichte hoge kosten zoals de huur van 

Deshima voor 55 kamme zilver of 5500 taels per jaar.179 Ook de nodige Japanse tolken (alleen Japanners 

konden worden ingehuurd want het was de Nederlanders verboden Japans te leren), het onderhoud van de 

gebouwen en de vele geschenken voor het Japanse hof kostten de VOC behoorlijk wat geld. De geschenken 

bedoeld voor de Shogun werden meegebracht tijdens de jaarlijkse hofreis naar Edo (huidig Tokio), de zetel van 

de Shoguns. Deze door de Japanners verpicht gestelde hofreis was een uiting van de Nederlandse 

gehoorzaamheid jegens de Shogun. Het was ieder jaar weer een grote karavaan van ongeveer tweehonderd 

personen (voornamelijk bedienden). De zeven weken durende reis naar Edo bood de Nederlandse delegatie de 

zeldzame mogelijkheid indrukken op te doen van het Japanse binnenland.180 De climax van de hofreis was het 

onderwerpen van het opperhoofd (de leider van de Nederlandse handelsdelegatie te Deshima) met het gezicht 

op de grond voor de voeten van de Shogun. Hiermee werden de Nederlanders behandeld als zijnde vazallen, 

Daimyo's, van de Japanse Shogun. Deze waren eveneens verplicht een jaarlijkse reis, kotai, te ondernemen 

naar Edo.181  

 Vanuit Nederlands oogpunt was de kotai onderdeel van de diplomatieke betrekkingen die de Republiek 

onderhield met Japan. De Nederlandse stadhouder prins Maurits had al in 1609 een brief meegegeven aan de 
                                         
176 Oorkonde van 1635 welke het afsluiten van Japan voor de buitenwereld beval, in: Lu, Japan A Documentary History, 221-222. 

177 Grant K. Goodman, Japan and the Dutch 1600-1853 (Richmond 2000) 5-6. 

178 Parmentier en Laarhoven 'Inleiding', 46-47.  

179 Goodman, Japan and the Dutch, 19. Het genoemde bedrag is door Parmentier en Laarhoven omgezet in guldens: 19.530 gulden per jaar, zie: 

Parmentier en Laarhoven 'Inleiding', 46. 

180 Bosma, Lotgering en Vrieze ed., Komo-Jin, Roodharige Vreemdelingen op Deshima, 9-10. 

181 Adam Clulow, The Company and the Shogun. The Dutch Encounter with Tokugawa Japan (New York 2014) 106-108. 
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handelaren van de VOC waarin hij de Shogun verzocht om toestemming voor het drijven van handel met 

Japan.182 De Shogun had hierop in naam van de keizer positief geantwoord en verzocht prins Maurits tot het 

aanvaarden van de Japanse vriendschap en warme nabuurschap. Hij verzekerde ook de veiligheid van de 

Nederlandse handelaren  en gaf toestemming voor het opstarten van een handelsrelatie door een handelspas 

uit te geven.183 Tussen Japan en de Republiek (uitgevoerd door de VOC) bestond daarmee sinds 1609 een 

diplomatieke relatie waarbij de soevereiniteit van de Japanse keizer over zijn grondgebied werd erkend. Het 

eiland Deshima, door een brug verbonden met het Japanse vasteland, was dan ook alleen gehuurd op strenge 

voorwaarden van Japan. Toen in 1810 het Koninkrijk Holland door Frankrijk werd ingelijfd en een jaar later in 

1811 Nederlands-Indië door Engeland werd bezet verloor de Nederlandse handelspost op Deshima zijn 

oorspronkelijke legitimatie. In deze jaren was Deshima desondanks, samen met de Nederlandse handelspost in 

China, Kanton, de enige plek waar de Nederlandse driekleur bleef wapperen. Hendrik Doeff,  het opperhoofd 

van Deshima, zag de handelspost namelijk niet als een onderhorigheid van Nederlands-Indië  en kon niet 

geloven dat Nederland voor altijd zou zijn opgegaan in Frankrijk.184 Hij wist te voorkomen dat de Japanners op 

de hoogte werden gebracht van de actuele nijpende situatie en wist zelfs een Engelse poging om Deshima 

onder controle te brengen op diplomatieke wijze af te slaan.185 Hierdoor kon  het Nederlandse 

handelsmonopolie op Japan in tact blijven terwijl Nederland zelf enige tijd tot 1813 niet meer bestond. 

 De toegangswegen tot Deshima, zowel over water als over land werden zwaar bewaakt door Japanse 

militaire eenheden. De Japanse bewakers voorkwamen zo ieder ongeoorloofd contact tussen de Nederlanders 

op Deshima en de Japanners in Nagasaki. Het was alle Japanners verboden intrek te nemen op Deshima, 

uitgezonderd Japanse animeermeisjes voor de Nederlandse mannen.186 Ook mochten geen Nederlanders 

begraven worden in Japanse grond. In plaats hiervan kregen zij een zeemansgraf.187 Daarnaast was Japan (en 

dus ook Deshima) verboden terrein voor Nederlandse vrouwen. Hetgeen in 1817 tot een vrij dramatisch 

afscheid heeft geleid tussen het nieuwe Nederlandse opperhoofd en zijn vrouw die niet op Deshima mocht 

verblijven maar weer naar Batavia werd teruggezonden.188 Alle  door Japan opgelegde regels werden strikt 

gehandhaafd. Japan was duidelijk de baas over zijn eigen grondgebied. Nog een teken van erkenning van de  

 

 

                                         
182 Clulow, The Company and the Shogun, 27. 

183 Brief van de keizer van Japan aan prins Maurits, in: J.H. Levyssohn, Bladen over Japan ('s-Gravenhage 1852) 28-30. 

184 Willem Adriaan Veenhoven, Strijd om Deshima. Een onderzoek naar de aanslagen van Amerikaanse, Engelse en Russische zijde op het 

Nederlandse handelsmonopolie in Japan gedurende de periode 1800-1817 ('s-Gravenhage 1950) 53. 

185 Veenhoven, Strijd om Deshima, 57-61. 

186 Pas in de achttiende eeuw mochten Nederlandse mannen Deshima verlaten om in de prostitutiebuurt van Nagasaki gebruik te maken van de 

diensten van Japanse prostituees, zie: Goodman, Japan and the Dutch, 22.  

187 Goodman, Japan and the Dutch, 21. 

188 Stellingwerff, De diepe wateren van Nagasaki, 63-67. 
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Afb. 16 De Japanse bewakers van het eiland Deshima 

 

Japanse soevereiniteit en de autoriteit van de Shogun was de Nederlandse vraag om uitlevering van een in 

1704 gevluchte groep Nederlandse VOC-dienaren ten einde deze in Deshima terecht te kunnen stellen.189  

 Hoewel de sakoku als doel had de contacten en invloeden tussen Japanners en buitenlanders zoveel 

mogelijk te beperken moet hieruit niet worden opgemaakt dat er totaal geen contact heeft plaatsgevonden. 

Buiten de jaarlijkse hofreis, Japanse tolken, dienaren, de Japanse stadhouder van Nagasaki en Japanse 

animeermeisjes was er bij wijze van uitzondering soms ook contact met de plaatselijke Japanse bevolking in en 

om Nagasaki. De Duitse arts Philipp Franz von Siebold was als militair arts tussen 1823 en 1829 op Deshima in 

Nederlandse dienst. Doordat het aantal Nederlanders op Deshima maar beperkt was had hij genoeg tijd over 

voor andere zaken. Hij kreeg daarom van de stadhouder van Nagasaki toestemming om een school (tevens 

kliniek) op te richten in het dal van Narutaki, nabij Nagasaki. Dit ging goed totdat de Japanners ontdekte dat 

Siebold op illegale wijze in het bezit was gekomen van veel landkaarten over Japan (inclusief een plattegrond 

van het paleis van de Shogun). Hierop werd Siebold beschuldigd van spionage en uit zijn geliefde Japan 

verbannen, zijn Japanse vrouw en twee dochtertjes achterlatend.190 

                                         
189 Dagregister Deshima 1 september 1704, in: Carolus van der Haeghe, De avonturen van een VOC-soldaat, 158-165. 

190 Henrik Imanse, De Held van Deshima en andere verhalen. Bijzondere verzamelaars en Museum Volkenkunde 1770-2010 (Leiden 2012) 44-46. 
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 Het eiland Deshima was dus duidelijk Japans grondgebied, uitgeleend aan de Nederlanders op strikte 

Japanse voorwaarden. Nederland en de VOC (tot haar faillissement in 1799) respecteerden de soevereiniteit en 

territoriale integriteit van Japan ten volle. Hoe anders zou dit worden in 1854 toen de Verenigde Staten onder 

dreiging van geweld een einde maakte aan de Japanse sakoku. Koning Willem II had de Japanse Shogun nog in 

1844 in een brief gewaarschuwd voor een dergelijk scenario. De koning stelde daarin voor de 

isolementspolitiek op te geven en een militaire vernedering voor te zijn.191 In Japan was men echter allerminst 

klaar met de sakoku en in een brief uit 1853 van Tokugawa Nariaki aan de Shogun werd zelfs voorgesteld de 

Nederlandse handelspost te Deshima te sluiten. Deze Daimyo wilde elke buitenlandse invloed in Japan 

voorkomen en de kustverdediging versterken ten einde de sakoku desnoods met geweld te kunnen 

handhaven.192 Eerder datzelfde jaar was de Amerikaanse commodore Matthew Perry met een vloot voor de 

Japanse kust verschenen en vroeg de Japanse regering om opheffing van de sakoku. De Japanners waren 

geschrokken en vroegen om bedenktijd waarop Perry toezegde het volgende jaar met een nog grotere vloot 

naar Japan terug te keren. De daadwerkelijke terugkomst van Perry het daaropvolgende jaar zorgde voor zo'n 

grote onrust en angst voor een grootschalige aanval dat de Japanners akkoord gingen met het opheffen van de 

sakoku.193 Het was het Japans-Amerikaans vriendschapsverdrag van 31 maart 1854 dat een officieel einde 

maakte aan de sakoku. Bovendien verkregen de Amerikanen in Japan extraterritoriale rechten. Andere landen, 

waaronder Nederland, zouden spoedig met een eigen bilateraal verdrag volgen. Het enige Europese land dat 

gedurende meer dan tweehonderd jaar handel mocht drijven, Nederland, zou te Deshima nog tot 1860 

vertegenwoordigd blijven met een vice-consulaat. Waarna Nederland het aangeplempte klein stukje land bij 

Nagasaki eindelijk definitief verliet in 1860.194 

 De Japanse bevolking reageerde woedend op de met militair vlagvertoon afgedwongen beëindiging van 

de sakoku en anti-buitenlandse rebellen kregen de Japanse keizer zover dat hij in 1863 alle buitenlanders weer 

verbande. Toen de rebellen in Choshu hierna het vuur opende op westerse schepen die door de straat van 

Shimonoseki voeren reageerden de westerse mogendheden hard. Onder leiding van Engeland en Nederland 

werden alle forten en batterijen bij Choshu vernietigd.195 Na dit militair machtsvertoon konden de westerse 

                                         
191 Jos Gommans en Rob van Diessen, Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Oost-Azië, Birma tot Japan deel VII (Voorburg 2010) 

17. 

192 Brief van Tokugawa Nariaki aan Bakufu (de Shogun), 14 augustus 1853, in: David John Lu ed., Japan: A Documentary History. The Late Tokugawa 

Period to the Present Volume 2 (New York 1997) 282-286 

193 Hane en Perez, Modern Japan, 64-65.  

194 In een brief van het Amerikaans legatie te Japan wordt gesproken over de verhuizing van het Nederlands consulaat naar Yokuhama: brief van 

Townsend Harris aan Nederlandse oud-opperhoofd van Deshima J.H, Donker Curtius, 24 agustus 1860 in: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlandse 

Factorij in Japan, nummer toegang 1.04.21, inventarisnummer 1951. 

195 Hane en Perez, Modern Japan, 75. 
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mogendheden afdwingen dat het Shogunaat feitelijk werd ontdaan van haar macht. Zij eisten namelijk dat 

alleen de Japanse keizer nog gerechtigd was verdragen af te sluiten zonder tussenkomst van de Shogun.196  

 

 
Afb. 17 Deel van een kanon veroverd bij Slag bij Shimonoseki (1865) 

 

Het waren de opkomende hoogtijdagen van het westers imperialisme waarbij het westen de soevereiniteit van 

niet-westerse landen steeds minder zou respecteren. De Nederlandse factorij op Japan was een 

schoolvoorbeeld van nederzettingen die werden gesticht door westerse mogendheden in Azië. Zo werden ook 

verdragen afgesloten tussen de lokale vorsten op Ceylon en de VOC ten einde het voor de VOC mogelijk te 

maken op monopolistische wijze handel te drijven met de lokale vorsten. Wat echter uniek was aan de situatie 

op Deshima was dat het Japan lukte om zijn onafhankelijke en soevereine positie tot ver in de negentiende 

eeuw te handhaven. Zo bleef Japan tot 1854 nog een soeverein land dat de beschikking had over zijn eigen 

Domestic en Interdependence Sovereignty. Na 1854 werd die soevereiniteit zozeer geweld aangedaan door het 

gedwongen afschaffen van de sakoku dat Japan de hogere autoriteit van de westerse mogendheden voorlopig 

moest erkennen. De Westphalian Sovereignty van Japan werd door de komst van de Amerikaanse marine in 

1854 niet meer erkend. Dat had directe gevolgen op de interne situatie van Japan. Er braken namelijk 

opstanden uit die door vreemdelingenhaat waren gevoed. Nadat Japan de sakoku had beëindigd herkreeg 

Japan de controle over zijn territorium. Het zou een ander Aziatisch keizerrijk zijn dat de controle over delen 

                                         
196 Ernest Satow, A Diplomat in Japan. The inner history of the critical years in the evolution of Japan when the ports were opened and the monarchy 

restored, recorded by a diplomatist who took an active part in the events of the time, with an account of his personal experiences during that period 

(Philadelphia 1921) 165-166. 



 

[61] 

 

van zijn eigen territorium vrijwel geheel zou verliezen aan de imperialistische mogendheden. China moest in de 

negentiende en twintigste eeuw lijdzaam toezien hoe zij steeds meer taartpunten zouden afsnoepen van zijn 

grondgebied.  

  

3.2 Shanghai, de Internationale Concessie 1845-1941 
China heeft net als Japan getracht de buitenlandse invloeden buiten de deur te houden. Zo was in de 

achttiende eeuw een Cohong-systeem van gecontroleerde buitenlandse handel opgetuigd waarin vanaf 1760 

alleen nog zogenaamde Hong handelaren gerechtigd waren om handel te drijven met buitenlanders.197 In 1757 

had de Chinese keizer Qianlong al besloten dat buitenlandse handelaren alleen nog in Kanton hun handelswaar 

aan Chinese handelaren mochten aanbieden.198 Daarbij had hij de westerse handelaren grote beperkingen 

opgelegd vergelijkbaar met de beperkingen voor de Nederlanders in Japan. Zo mochten buitenlandse 

handelaren alleen verblijven op hun factorijen in Kanton, was China verboden voor Europese vrouwen en 

mochten zij geen Chinese leraren inhuren om zich het Chinees eigen te maken.199 Het meest nadelig voor de 

westerse kooplieden was dat zij geen enkele diplomatieke of juridische bescherming genoten. China erkende 

simpelweg de soevereine gelijkwaardigheid niet van de Europese landen die zij als barbaars beschouwden. Dit 

zorgde ervoor dat buitenlandse handelaren geen toegang hadden tot het Chinees burgerlijk of handelsrecht. 

Wel genoten zij in beperkte mate bescherming tegen oplichting doordat de Chinese regering garant stond voor 

de uitstaande leningen van Chinese handelaren.200  

 De door de Chinese keizer opgelegde beperkingen en zwakke rechtspositie van buitenlandse 

handelaren was een doorn in het oog van de Europese regeringen. Met de opkomst van het Engelse 

imperialisme in de negentiende eeuw was een opening van China voor buitenlandse handel dan ook de eerste 

prioriteit. Ofschoon de buitenlandse handel formeel door de Chinese autoriteiten werd gecontroleerd vond er 

veel smokkel en illegale handel plaats. Hierbij hadden de Engelsen een alternatief gevonden voor het dure 

zilver waartegen zij Chinese handelswaar kochten. Opium uit India vond namelijk gretig aftrek in China, 

ondanks een streng gehandhaafd verbod hierop. Toen de Chinese autoriteiten in 1839 het de Engelsen 

onmogelijk maakten om nog te handelen in China en de Engelse opium in beslag namen zond Engeland een 

oorlogsvloot om zijn handelsbelangen te beschermen.201 De Eerste Opiumoorlog (1839-1842) en de Tweede 

Opiumoorlog (1856-1860) maakten met geweld een einde aan de Chinese handelsbeperkingen. Met het eerste 

                                         
197 Paul A. van Dyke, Merchants of Canton and Macao. Politics and Strategies in Eighteen-Century Chinese Trade (Kyoto 2011) 9. 

198 Ibidem, 56. 

199 Randle Edwards, 'The Old Canton System of Foreign Trade', in: Victor H. Li ed., Law and Politics in China's Foreign Trade (Hong Kong 1977) 360-

378, 364. 

200 Edwards, 'The Old Canton System of Foreign Trade', 365. 

201 W. Travis Hanes III en Frank Sanello, The Opium Wars: The Addiction of One Empire and the Corruption of Another (Naperville 2002) 60-70. 
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vredesverdrag, het Verdrag van Nanking, kwam de vrije handel tussen Engeland en China tot stand en moest 

China vijf havens openstellen waaronder Shanghai.202 Dit was het eerste verdrag in een reeks van zogenaamde 

'ongelijke verdragen' tussen China en het Westen (primair uitgaande van de Chinees-Engelse relatie waaruit 

meeste verdragen zijn ontstaan en die tevens geldend waren voor de andere verdragsstaten)203: 

 

 

Overzicht relevante verdragen met belangrijkste uitkomsten:  
 
 Nanking (1842)   In dit verdrag werd expliciet de eerste erkenning van gelijkwaardige soevereiniteit  

tussen Engeland en China vastgelegd. De landen kwamen tot wederzijdse garanties 
inzake de bescherming van elkanders onderdanen en hun bezittingen. Leidde tot de 
definitieve openstelling van China voor buitenlandse handel. Dit gebeurde door vijf 
havens, waaronder Shanghai, ter beschikking te stellen voor buitenlandse handelaren. 
Daarnaast werd directe communicatie tussen Engelse gezanten en Chinese 
 functionarissen zowel in de hoofdstad als in de provincies mogelijk gemaakt. In het 
verdrag werd ook besloten tot de afschaffing van het Cohong-systeem en de invoering 
van eerlijke en reguliere import/ exportheffingen.204 

 Tianjin (1858)  Bracht Chinese toestemming voor het vestigen van een Engelse ambassadeur die zich  
ook binnen China vrijelijk mocht bewegen. Het christendom mocht met dit verdrag 
openlijk in China worden beleden. Nog tien verdragshavens werden opgesteld voor 
buitenlandse handel. Britse onderdanen die een gebouw  wilden oprichten in de 
verdragshavens alsook daarbuiten mochten dit ongeacht de bestemming van het 
gebouw doen. Het Engelse recht werd van toepassing op de in China verblijvende eigen 
staatsburgers. Wanneer een Engels staatsburger verdacht werd van het plegen van een 
crimineel feit zou deze worden berecht en gestraft door de Engelse consul. Chinese 
onderdanen die een misdaad hebben begaan tegen Engelse onderdanen zouden 
worden bestraft volgens het Chinees recht door Chinese rechtbanken. Het stond vanaf 
nu Engelse oorlogsschepen vrij om alle Chinese havens te bezoeken. Ten slotte werd 
afgesproken dat het Chinese teken voor 'barbaren', 夷 (Yi), niet meer zou worden 
gebruikt om Engelse onderdanen aan te duiden.205 

 Peking (1860)   Leidde tot de onvoorwaardelijke acceptatie van het Verdrag van Tianjin, de  
                                         
202 Treaty of Peace concluded between England and China (30 augustus 1842) in: Granville G. Loch, The Closing Events of the Campaign in China. 

The Operations in the Yang-Tze- Kiang and the Treaty of Nanking (Londen 1843) 206-207. 

203 Met verdragsstaten worden bedoeld die staten die tot 1943 een verdragsrelatie onderhielden met China waaruit speciale extraterritoriale rechten 

voor de verdragsstaten voortvloeiden. In totaal zijn er 18 verdragsstaten geweest: Engeland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Rusland (tot 1917), 

Nederland, België, Duitsland (tot 1919), Oostenrijk-Hongarije (tot 1919), Italië, Zweden-Noorwegen, Brazilië, Peru, Spanje, Portugal, Mexico, Cuba, 

Denemarken en Japan. Na 1919 verliezen Duitsland en Oostenrijk-Hongarije alle rechten en bezittingen in China ten gevolge van het Verdragen van 

respectievelijk Versailles en St. Germain (1919). Zie: Artikelen 128-134, Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany 

Signed at Versailles June 28, 1919, in: The Treaties of Peace 1919-1923 Vol. 1 Containing The Treaty of Versailles, The Treaty of St. Germain en 

Laye and The Treaty of Trianon, ed. Lawrence Martin (Clark 2007) 1-263, 86-88 en Artikelen 113-117 , Treaty of Peace between the Allied and 

Associated Powers and Austria Signed at Saint Germain en Laye St. Germain September 10, 1919, in: The Treaties of Peace 1919-1923 Vol. 1 

Containing The Treaty of Versailles, The Treaty of St. Germain en Laye and The Treaty of Trianon, ed. Lawrence Martin (Clark 2007) 265-456, 304-

306. 

204 Treaty of Peace, Friendship, and Commerce between Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland and the Emperor of China (Nanking 29 

augustus 1842), in: Treaties between the Empire of China and Foreign Powers together with Regulations for the Conduct of Foreign Trade etc. etc. 

etc. vierde editie (Shanghai 1902) 1-4. 

205 Treaty of Peace, Friendship, Commerce and Navigation between Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland and the Emperor of China 

(Peking 26 juni 1858), in: Treaties between the Empire of China and Foreign Powers together with Regulations for the Conduct of Foreign Trade etc. 

etc. etc. vierde editie (Shanghai 1902) 11-20. 
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openstelling van haven van Tianjin en de toestemming van de Chinese keizer aan zijn 
onderdanen om binnen en buiten China in dienst van Engeland werkzaam te mogen 
zijn.206 

 Tianjin (1863)   Nederland startte een verdragsrelatie met China op eenzelfde basis als  
Engeland en met dezelfde rechten.207 

 Chefoo (1876)   Overeenkomst waarin het hooggerechtshof voor Engelse onderdanen te Shanghai  
wordt genoemd en waarin afspraken tussen China en Engeland werden gemaakt over 
het uitvoeren van eerder gemaakte verdragsafspraken.208 

 Bokserprotocol (1901)  Na de militaire overwinning op de Bokseropstand (1899-1901) kregen de westerse  
mogendheden het recht zijn legaties met eigen troepen te beschermen. De 
Bokseropstand was onder andere sterk gericht tegen de buitenlandse invloeden en 
aanwezigheid in China. Het verlies van de opstandelingen tegen de buitenlandse 
mogendheden had als resultaat dat China grote herstelbetalingen moest doen en de 
rivieren Pei-ho en Whangpoo (waaraan Shanghai gelegen was) beter bevaarbaar moest 
maken.209 

 

 
Afb. 18 Ondertekening van het Verdrag van Tientsin, Laurence Oliphant (1860) 

                                         
206 Convention of Peace Between Her Majesty and the Emperor of China (Peking, 24 oktober 1860), in: Treaties between the Empire of China and 

Foreign Powers together with Regulations for the Conduct of Foreign Trade etc. etc. etc. vierde editie (Shanghai 1902) 8-10. 

207 Tractaat van vriendschap en handel den 6den October 1863 tusschen Nederland en China gesloten (6 oktober 1863), in: De Handelsverdragen 

van Nederland. Overzicht van de regeling der handelsbetrekkingen tusschen Nederland en andere landen, bestaande op 1 Januari 1911 ('s-

Gravenhage 1911) 90-96. 

208  Agreement between the Ministers Plenipotentiary of the Governments of Great Britain and China (13 september 1876), in: Treaties between the 

Empire of China and Foreign Powers together with Regulations for the Conduct of Foreign Trade etc. etc. etc. vierde editie (Shanghai 1902) 44-48. 

209 Protocole Final (7 september 1901), in: De Handelsverdragen van Nederland. Overzicht van de regeling der handelsbetrekkingen tusschen 

Nederland en andere landen, bestaande op 1 Januari 1911 ('s-Gravenhage 1911) 96-101. 
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Alle verdragen werden na, of met dreiging van, militair geweld door de westerse mogendheden afgedwongen. 

De periode na het aangaan van de diplomatieke betrekkingen tussen China en de westerse mogendheden 

wordt daarom ook wel 'the period of submission' genoemd. Het was tot aan de Tweede Wereldoorlog een 

periode waarin China steeds meer soevereiniteit inleverde onder de altijd dreigende militaire druk van de 

imperialistische mogendheden. In deze 'ongelijke verdragen' werden de extraterritoriale rechten van de 

mogendheden vastgelegd. Ook de openstelling van Chinese havens en zelfs de stichting van westerse enclaves 

zoals de Internationale Concessie te Shanghai werden hierin geregeld. Daarnaast maakten de verdragen de 

oprichting van verschillende door de imperialistische mogendheden gecontroleerde instituties mogelijk zoals 

de 'Chinese Maritime Customs'. Terwijl het vooral de Engelsen en Fransen waren die deze rechten met hun 

militaire macht afdwongen pikten ook andere verdragsstaten zoals Nederland een graantje mee van deze 

regelingen. Alle verdragsstaten hadden namelijk een meestbegunstigingsclausule opgenomen in de verdragen 

met China.210  

 De oprichting van de Internationale Concessie te Shanghai was formeel gezien tot stand gekomen met 

Chinese toestemming. Niettemin lieten de imperialistische mogendheden China vanwege de sterk ongelijke 

militaire verhoudingen en vanwege het Chinese verlies in de Opiumoorlogen feitelijk geen keuze. Shanghai was 

een belangrijke havenstad vlakbij de monding van de rivier Huangpu Jiang of Whangpoo. In 1845 had de 

Engelse consul een overeenkomst met de lokale Chinese autoriteit, de Taotai, gesloten over de vestiging van 

buitenlandse handelaren in Shanghai. Dat ook de Taotai graag zag dat de buitenlanders zouden worden 

afgezonderd van de Chinese inheemse bevolking was uit eigen belang. Hiermee wilde hij namelijk voorkomen 

dat Chinese gebruiken zouden worden beïnvloed, Chinese graven zouden worden geschonden en hij wilde de 

bewegingsvrijheid van de buitenlanders zoveel mogelijk (binnen het Verdrag van Nanking) beperken en 

controleren.211 De overeenkomst was vervat in de eerste drieëntwintig Land Regulations en heeft het 

fundament geschapen voor de locatie van de latere Internationale Concessie. Op deze wijze werd onder 

Engelse hoede een plaats net buiten de muren van de oude stad een nieuwe internationale wijk gecreëerd 

waar de buitenlandse handelaren zich konden vestigen. Engeland kreeg door de Land Regulations van 1845 de 

exclusieve controle over een der havensteden die door China was opengesteld voor buitenlandse handel in het 

Verdrag van Nanking. Tegen deze uitoefening van exclusieve controle namen de Amerikanen en Fransen al 

gauw stelling omdat zij door het meestbegunstigingsprincipe meenden net zoveel recht te hebben op de 

uitoefening van controle over de vestiging van buitenlandse handelaren in China. In de jaren tussen 1845 en  

                                         
210 L. Blusse, 'Van Compagniesloge naar Legatiekwartier. Nederlandse vertegenwoordiging in het keizerrijk China tot 1912', in: R.E. Van Dithuyzen 

e.a. ed., Tweehonderd Jaar Ministerie van Buitenlandse Zaken (Den Haag 1998) 165-187, 184-185. 

211 William C. Johnstone, The Shanghai Problem (Stanford 1937) 13. 
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Afb. 19 Foto van de Bund (belangrijkste kade van Shanghai) waar de westerse invloed op de bouwstijl duidelijk waarneembaar is (1888) 

 

1852 vonden in Shanghai meerdere confrontaties plaats tussen de Engelse consul en Amerikaanse 

vertegenwoordigers. Uiteindelijk liep de kwestie in 1852 hoog op. Zo had een Amerikaanse handelaar zich voor 

een vestigingsplaats in Shanghai bij het Amerikaanse vice-consulaat aangemeld in plaats van het Engelse 

consulaat zoals de Land Regulations uit 1845 voorschreven. Hierdoor was de noodzakelijke goedkeuring van de 

aanmelding volgens de Taotai  niet mogelijk. Na het dreigement van de Amerikaanse vice-consul om alle 

Amerikaans-Chinese communicatielijnen in Shanghai af te breken gaf de Taotai alsnog zijn formele 

goedkeuring.212 De vice-consul stuurde na deze doorbraak de volgende (verkorte) proclamatie de wereld in:  
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‘The undersigned deems it proper to inform his countrymen, as there seems to be some misapprehension 
upon the point, that any purchase of land within Shanghai or in its neighborhood effected according to the 
terms of the treaty can be settled and confirmed with the Chinese officers through this Consulate without 
intervention in any manner of any foreign authorities.’213  

 

De proclamatie van de vice-consul toont het duidelijke einde van de Engelse controle over het vestigingsbeleid 

van buitenlandse handelaren in Shanghai. Frankrijk trok zich evengoed niets aan van de Amerikaanse ijver om 

de controle over Shanghai gelijk te trekken en eiste in 1848 een eigen concessie. Hier moesten Franse 

handelaren zich kunnen vestigen onder Franse regels en voorwaarden.214 Dit kreeg Frankrijk in 1849 voor 

elkaar. Frankrijk kreeg zijn eigen Franse Concessie naast de oude Engelse Concessie.215 Ondanks protesten van 

de Engelse en Amerikaanse consuls (die overigens te zeer bezig waren met elkaar in de haren te vliegen over 

de bestaande regelingen). Naast Frankrijk kregen ook de Amerikanen na lang onderhandelen met de Taotai een 

eigen afgebakende concessie.216  De Amerikaanse vraag om een eigen concessie is op zijn minst opmerkelijk te 

noemen daar zij zelf een stevig diplomatiek robbertje had gevochten om te voorkomen dat ieder land zijn eigen 

concessie met zijn eigen regels in Shanghai zou gaan oprichten.217 Mede hierom ging de Amerikaanse concessie 

uiteindelijk toch in 1863 samen met de oude Engelse Concessie en vormden ze de Internationale Concessie.218 

Vanaf 1863 was in Shanghai dus sprake van een driedeling: de oude Chinese stad Shanghai, de Internationale 

Concessie en de Franse Concessie. 

 De realisatie van een eigen Franse Concessie ten spijt bleef Frankrijk door Engeland en de Verenigde 

Staten in eerste instantie als een soort “slapende partner” betrokken bij de vorming van nieuwe Land 

Regulations en de oprichting van de Municipal Council in 1854.219 De Municipal Council was het bestuursorgaan 

(een soort gemeenteraad) van de latere Internationale Concessie. Zij werd gekozen door de buitenlandse 

belastingbetalers, rate payers, wonend in Shanghai. De Municipal Council bestond uit negen leden en had 

invloed op de belastingen, publieke werken, huisvestingsbeleid en het stadspersoneel. Tevens controleerde zij 

de politie van de Internationale Concessie: de Municipal Police.220 De consuls van de Verdragstaten, verenigd in 

                                         
213 Proclamatie afgedrukt in de North China Herald (20 maart 1852) in: William C. Johnstone, The Shanghai Problem (Stanford 1937) 19-20. 

214 A.A. Fauvel, Histoire de la Concession Francaise de Chang-Haï (Parijs 1899) 12. 

215 Ibidem, 16 en vergelijk: Johnstone, The Shanghai Problem, 21. 

216 Anatol M. Kotenev, Shanghai: Its Mixed Court and Council (Shanghai 1925) 8. 

217 In de literatuur is al sinds de negentiende eeuw een discussie gaande of de Verenigde Staten nu wel of geen eigen concessie in China gehad 

hebben. Feit is dat Amerikaanse bedrijven eigen gronden konden opkopen en deze beschouwden als bezit met extraterritoriale Amerikaanse rechten. 

En dat deze gronden werden afgebakend in 1854 (zie vorige noot). Ook heeft de Amerikaanse consul, George M. Seward, op 4 juli 1863 een 

overeenkomst gesloten met lokale Chinese autoriteiten om een eigen concessie op te richten in het Hongkew-gebied. Deze overeenkomst zou 

zonder goedkeuring van de Amerikaanse regering zijn gesloten. Zonder de formele erkenning van de VS is deze Amerikaanse Concessie 

samengevoegd met de Engelse in datzelfde jaar. Zie ook: William C. Johnstone, ‘International Relations: The Status of Foreign Concessions and 

Settlements in the Treaty Ports of China’, in: The American Political Science Review, Vol. 31 (Oktober 1937) 942-948, 945. 

218 Ibidem, 16. 

219 Johnstone, The Shanghai Problem, 29. 

220 De Shanghai Municipal Police was een politiemacht dat in eerste instantie bestond uit Engelse politiemannen/ militairen en dat werd opgericht na 

een verzoek van de Municipal Council in 1854. Zie hiervoor de Orders of the Day in de notulen van de eerste bijeenkomst van de Municipal Council 
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een Consulair Body,  bepaalden de data van verkiezingen en bijeenkomsten. Zij konden nochtans niet direct 

interveniëren in de bevoegdheden van de Municipal Council wat de Council een zekere autonomie gaf.221  

Met de Land Regulations van 1854 werd de in Shanghai gegroeide situatie geformaliseerd. Zo hadden 

buitenlandse handelaren inmiddels gronden in de Internationale Concessie opgekocht in plaats van het te 

huren van Chinese eigenaren zoals de Land Regulations van 1845 voorschreven. Daarnaast stond het de 

Chinezen vanaf 1854 vrij om zich ook te vestigen in de Internationale Concessie door panden te huren van 

westerlingen. Deze ingrijpende veranderingen kon de goedkeuring van de Chinese autoriteiten niet 

wegdragen.222 Het ging in tegen de wens om Chinezen te beschermen jegens de “vervuilende” westerse 

invloeden. De Taotai heeft de Land Regulations dan ook niet goedgekeurd zoals hij dit eerder deed in 1845.223 

Wel moest hij vanwege een groeiende onrust in zijn gebied de regels als een fait accompli accepteren. Wellicht 

dat een zinsnede in de nieuwe Land Regulations hem nog enigszins heeft gerustgesteld. Zo zouden toekomstige 

wijzigingen van de Land Regulations alleen nog gebeuren wanneer deze ‘consulted upon and settled by the 

foreign consuls and intendant of circuits in communication together, who shall equitably decide thereon, and 

submit the same for confirmation to the representatives of their respective countries in China and to the 

Chinese Imperial Commissioner managing the affairs at the five ports.’224 Toch bleek al bij de eerstvolgende 

ingrijpende wijziging van de Land Regulations in 1869 dat de Taotai weer gepasseerd zou worden. De zinsnede 

laat verder zien dat niet alleen Chinese autoriteiten betrokken dienden te worden bij toekomstige wijzigingen 

maar ook dat de Land Regulations alleen konden worden gewijzigd met goedkeuring van alle ambassadeurs 

van de Verdragsstaten. De legaties in Peking hielden dus het laatste woord bij een wijziging van of toevoeging 

(in de vorm van Bye-Laws) aan de Land Regulations.225 

                                                                                                                                            
op 17 juli 1854, in: Zhang Qian, Shi Meiding en Ma Changlin ed., The Minutes of Shanghai Municipal Council Volume I Shanghai Municipal Archives. 

Al eerder in 1853 werd door de Engelse en Amerikaanse inwoners een vrijwilligerskorps opgericht, het Shanghai Volunteer Corps (SVC). Zie: 

Johnstone, The Shanghai Problem, 258. Ook enkele Nederlanders namen deel aan dit vrijwilligersleger dat in 1926 bestond uit bijna 1800 actief 

dienende mannen. Zie: brief van de secretaris van de Nederlandse Kamer van Koophandel aan de leden met als bijlage een brief van de 

commandant van het SVC (juni 1926) NL-HaNA, Consulaat Shanghai, 2.05.91, inv.nr. 226. 

221 Manley O. Hudson, ‘The Rendition of the International Mixed Court at Shanghai’, in: The American Journal of International Law. Vol. 21 (Juli 1927) 

451-471, 453. 

222 De Taotai zou in 1897 nog eens een verbod uitvaardigen aan Chinezen om land te verkopen aan buitenlanders dat grenst aan de Internationale 

Settlement. Tevens verbood hij de Chinezen land te kopen binnen de grenzen van de Settlement. Hij stelde dat de International Settlement alleen 

diende om te voorkomen dat Chinezen en buitenlanders gemengd zouden wonen op Chinees grondgebied. Hierop reageerde de consul-generaal van 

Engeland te Shanghai met een verwijzing naar artikelen XI en XII van het Verdrag van Tianjin en sommeerde de Taotai om de verbodsbepalingen 

die op de muur van de Settlement waren geplakt onmiddellijk te laten verwijderen. Zie: vertaling van proclamatie van de Taotai van 28 juni 1897 en  

brief van Engelse Consul-Generaal aan de Taotai van 7 juli 1897, in: Brievenboek (1885-1897) NL-HaNA, Consulaat Shanghai, 2.05.91, inv.nr. 80. 

223 Niv Horesh, Shanghai Past and Present. A Concise Socio-Economic History 1842-2012 (Sussex 2014) 44. 

224 Citaat uit de Land Regulations van 1854 in: Manley O. Hudson, ‘International Problems at Shanghai’, in: Foreign Affairs (Oktober 1925).  

225 Niet alleen aangaande de Land Regulations en de Bye-Laws zouden de legaties te Peking het laatste woord voeren. Het afsluiten van 

handelstraktaten tussen China en de Verdragsstaten zou vanaf 1903 behoren tot de bevoegdheid der legaties in plaats van de consulaten te 

Shanghai. Zie: brief van de tijdelijk zaakgelastigde te Peking aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het nieuwe keizerlijke decreet met 

betrekking tot het afsluiten van handelstraktaten (18 juni 1903) in: Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1848-1919, 3.2 

1903-1907, C. Smit ed., Rijks Geschiedkundige Publicatiën, GS 102 (’s-Gravenhage 1958) 71-72. 
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 Het jaar 1869 was voor de Internationale Concessie in Shanghai een volgend cruciaal jaar. De 

rechtsspraak in de Settlement werd verder uitgewerkt door de oprichting van de Mixed Court. Vanwege de 

extraterritoriale rechten was de rechtsspraak over onderdanen van de Verdragsstaten in Shanghai complex 

geregeld. Artikel 6 uit het vriendschapsverdrag tussen China en Nederland uit 1863 stelde dat:  

  

‘Chinesche onderdanen, schuldig aan misdaad jegens Nederlanders, zullen voor de Chinesche overheid 
teregt staan, en wederkeeriglijk zullen Nederlanders, die zich jegens Chinezen hebben vergrepen, door 
hunne [Nederlandse] overheid volgens Nederlandsche wetten veroordeeld worden: beiderzijds met strenge 
en onpartijdige inachtneming van het regt.’226  

 

De daaropvolgende Consulaire Wetgeving uit 1871, welke de Consulaire Rechtsspraak regelde, heeft de basis 

gelegd voor de Nederlandse uitvoering van dit artikel. Nederlandse onderdanen moesten verschijnen voor een 

Consulaire Rechtbank waar het Nederlandse strafrecht als rechtsbasis gold.227 

De Vriendschapsverdragen tussen China en de Verdragsstaten verplichtte de politie van de 

Internationale Concessie om Chinese verdachten over te dragen aan Chinese autoriteiten buiten de Concessie 

net zoals China dat moest doen met onderdanen van de Verdragsstaten. Deze wederkerigheid had als keerzijde 

dat de belangen van de buitenlandse handelaren en de buitenlandse mogendheden voor een deel uit handen 

waren gegeven aan China. Immers, ook als een Chinees bijvoorbeeld diefstal pleegde van een handelaar uit  

 
Afb. 20 Foto van een zitting van de Mixed Court (1905) 

 

                                         
226 Artikel 6, Tractaat van vriendschap en handel den 6den October 1863 tusschen Nederland en China gesloten, in: De Handelsverdragen van 

Nederland, 92. 

227 Artikel 22 van de Wet houdende de regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten, en van de 

consulaire regtsmagt, in: Zilcken ed., Bevoegdheid der Consulaire Ambtenaren tot het Opmaken van Burgerlijke Akten en Consulaire Regtsmagt, 10. 
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Nederland was de politie van de Concessie verplicht de Chinese verdachte uit te leveren aan een Chinese 

rechtbank waar hij zou worden veroordeeld op basis van Chinese wetten. Deze handelswijze was niet naar de 

zin van de buitenlandse mogendheden. Het was bovendien niet mogelijk om op basis van het Chinese recht 

civielrechtelijke zaken tussen Chinezen en bijvoorbeeld Nederlanders te voeren.228 De Mixed Court moest hier  

in 1869 verandering in brengen. Zij had de bevoegdheid om over alle inwoners van de Internationale Concessie 

te oordelen behalve waar het ging om de onderdanen van de Verdragsstaten, deze vielen onder het Consulair 

Recht. De basis voor het recht dat gesproken werd in de Mixed Court was het Chinees strafrecht aangevuld met 

de Land Regulations en de Bye-Laws.229 Zij werd voorgezeten door een Chinese vertegenwoordiger, de Sub-

Prefect. In zaken waarbij een buitenlander betrokken was werd de Sub-Prefect vergezeld door een consul en 

deden samen uitspraak. Civiele zaken tussen Chinezen en buitenlanders moesten eveneens door de Sub-

Prefect, vergezeld door een consul (in de hoedanigheid van assessor), worden voorgezeten. Wanneer de 

uitspraak niet naar wens was van beide partijen kon een beroep worden gedaan op zowel de Taotai als de 

betrokken consul voor het starten van een nieuwe zaak.230 De Mixed Court betekende dus een opvulling van 

het hiaat in de extraterritoriale rechten van de Verdragsstaten en beperkte de soevereiniteit van de Chinese 

staat inzake zijn rechtssysteem nog verder.  

Toen in 1911 de Chinese Revolutie uitbrak en Shanghai in handen kwam van de revolutionairen was het 

helemaal gedaan met de Chinese invloed in de Mixed Court.231 De Consulair Body nam na blijvende misstanden 

zoals het verlagen van de straffen voor Chinese veroordeelden door de Chinese autoriteiten in Shanghai, het 

heft in eigen hand.232 De Consulair Body vaardigde op 10 november 1911 een proclamatie uit waarin zij drie 

Chinese magistraten benoemde die onder begeleiding van en in samenwerking met de assessors de 

rechtsspraak in de Mixed Court uitoefenden. Kort daarna nam de Consulair Body ook de financiering van de 

Mixed Court voor haar rekening en droegen de gevangenissen in en om Shanghai over aan de Municipal 

Police.233 Doordat de assessors nu bij iedere zaak actief werden betrokken en de Chinese magistraten iedere 

uitspraak aan de assessors dienden voor te leggen kan na 1911 gesproken worden over een volledige controle 

op de rechtsspraak in de Internationale Concessie door de Verdragsstaten. De Chinese autoriteiten waren dan 

ook erg ongelukkig met het verlies van controle over de rechtspraak en hebben tussen 1912 en 1926 

                                         
228 Hudson, ‘The Rendition of the International Mixed Court at Shanghai’, 455. 

229 Thomas B. Stephens, Order and Discipline in China: the Shanghai Mixed Court 1911-27 (Washington 1992) 83-87. 

230 Rules for the Mixed Court at Shanghai (20 april 1869), in: Treaties between the Empire of China and Foreign Powers together with Regulations for 

the Conduct of Foreign Trade etc. etc. etc. vierde editie (Shanghai 1902) 236-237. Wanneer de betrokken buitenlander geen onderdaan was van een 

Verdragsstaat werd deze alsnog in redelijke mate beschermd door de extraterritoriale rechten doordat bij een dergelijke rechtszaak toch een consul 

aanwezig was als assessor. 

231 De Mixed Court werd door de Revolutionairen in 1911 zelfs helemaal gesloten, zie: Kotenev, Shanghai, 169. 

232 Brief van de Belgische Consul-Generaal, tevens Senior-Consul te Shanghai aan de deken van de legatie in Peking betreffende verzoek tot actie 

rondom de Mixed Court met bijgevoegd twee brieven: van de Municipal Council en van de Duitse Assessor (15 juni 1911) Nationaal Archief, Den 

Haag, Dekenaat van het Corps Diplomatique in China, nummer toegang 2.05.322, inventarisnummer 170. 

233 Hudson, ‘The Rendition of the International Mixed Court at Shanghai’, 457. 
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verschillende malen sterk aangedrongen op een herstel hiervan.234 Op 31 augustus 1926 werd een nieuwe 

overeenkomst gesloten tussen China en de Verdragsstaten die de oprichting van een Provisional Court mogelijk 

moest maken. De nieuwe rechtbank betekende feitelijk een herstel van de Chinese invloed op de rechtspraak 

in de Internationale Concessie waar het Chinese zaken betrof. Na 1926 mochten de consuls (of afgevaardigden 

hiervan) slechts als waarnemer deelnemen aan zaken die hen of de Municipal Council direct aangingen.235  

 Niet alleen waar het ging om de rechtspraak eiste China meer invloed op. In de Municipal Council had 

China vanwege het ontbreken van Chinese leden helemaal geen invloed. Ondanks dat de Chinezen tot veruit de 

grootse bevolkingsgroep in de International Concessie behoorden. Chinese kooplieden verenigden zich in 1919 

in zogenaamde Street Unions om te protesteren tegen het gebrek aan Chinese vertegenwoordiging in de  

 

 
Afb. 21 Student spreekt protestmenigte toe in Shanghai (1925) 

 

  

 

 

                                         
234 De situatie rondom de Mixed Court werd pas echt onoverzichtelijk toen Rusland in november 1920 in een overeenkomst met China formeel afstand 

deed van haar extraterritoriale rechten en toestond dat Russische staatsburgers onder Chinese jurisdictie stonden: zie notulen Consulair Body (9 

februari 1923) NL-HaNA, BuZa/ Dekenaat China, 2.05.322, inv.nr. 172. Toen in 1925 een Russisch staatsburger voor een Chinese rechtbank moest 

verschijnen protesteerden de Amerikanen omdat hij werkzaam was voor een Amerikaanse bedrijf. Waarop de Chinese autoriteiten stelden dat niet-

extraterritoriale burgers bij gewone lokale Chinese Rechtbanken terecht `zouden moeten staan: zie briefwisseling Amerikaans consul en de Chinees 

speciaal gezant voor buitenlandse zaken (april 1925) NL-HaNA, BuZa/ Dekenaat China, 2.05.322, inv.nr. 172. Hierna werden onderhandelingen 

gestart om het herstel van Chinese supervisie over de Mixed Court mogelijk te maken. Hetgeen uitmondde in de oprichting van de Provisional Court. 

235 Hudson, ‘The Rendition of the International Mixed Court at Shanghai’, 461-464. 
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Municipal Council.236 Protestacties die uiteindelijk een steeds grotere Chinese aanhang kregen en op 30 mei 

1925 barstte in Shanghai de bom toen een grote protestactie voor de Mixed Court door de Municipal Police 

bloederig uiteen werd geslagen. Na het 30 mei incident gaf de Consulair Body aan bereid te zijn tot 

onderhandelingen met de Chinese autoriteiten.237 Een teruggave van de Chinese rechtspraak over Chinese 

onderdanen werd met de Provisional Court geregeld maar de onderhandelingen over een Chinese 

vertegenwoordiging in de Municipal Council verliepen zeer moeizaam.238 Pas in 1928 werden drie Chinese 

vertegenwoordigers toegevoegd aan de Council, naast de al aanwezige vijf Britten, twee Amerikanen en twee 

Japanners.239  

 

 
Afb. 22 Nederlandse soldaten nemen stelling bij het postkantoor te Shanghai (1927) 

 

 

                                         
236 Bryna Goodman, ‘Democratic Calisthenics: The Culture of Urban Associations in the New Republic’, in: Merle Goldman en Elizabeth J. Perry ed., 

Changing Meanings of Citizenship in Modern China Harvard Contemporary China Series 13 (Harvard 2002) 77. 

237 Brief van de Consul-Generaal te Shanghai over de onlusten aldaar aan de Tijdelijk Zaakgelastigde  te Peking (12 juni 1925) Nationaal Archief, Den 

Haag, Nederlands Gezantschap in China (Peking, Chunking, Nanking), nummer toegang 2.05.90, inventarisnummer 244. Vergelijk ook: brief van 

de Consul-Generaal te Shanghai aan de Nederlandse Tijdelijk Zaakgelastigde te Peking met een uitgebreid relaas over gebeurtenissen op 30 mei 

1925 te Shanghai (5 juni 1925) NL-HaNA, Consulaat Shanghai, 2.05.91, inv.nr. 286. 

238 Brief van Consul-Generaal aan de Tijdelijk Zaakgelastigde te Peking (12 juni 1925) NL-HaNA, BuZa / Gezantschap China, 2.05.90, inv.nr. 244. De 

Consulair Body was bereid tegen Chinese toezeggingen (ten aanzien van sterke Chinese verbeteringen in de pas opgerichte Provisional Court) 

vanaf 1928 ten hoogste drie Chinese vertegenwoordigers toe te laten in de Municipal Council. Zie verslag van de Consulair Body (15 november 

1927) NL-HaNA, Consulaat Shanghai, 2.05.91, inv.nr. 118. 

239 William W. Lockwood Jr, ‘The International Settlement at Shanghai, 1924-34’, in: The American Political Science Review, Vol. 28 No. 6 (december 

1934) 1030-1046, 1033-1034. 
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De jaren twintig en dertig van de vorige eeuw kenmerkte zich in heel China als extreem onrustig door 

binnenlandse strijd en een groeiende militaire dreiging vanuit Japan. In Shanghai was dit sterk merkbaar door 

rellen zoals het 30 mei incident in 1925 en de latere grote onrust zoals de studentenprotesten in 1927 die 

werden gevoed door het ontspruitende communisme.240 Vanaf 1932 waren China en Japan vrijwel continu met 

elkaar in oorlog en braken hevige gevechten in en om Shanghai uit. In 1937 weet Japan zich redelijk eenvoudig 

meester te maken van het Chinese deel van Shanghai.241 Eind jaren dertig kwam daarbij ook een grote 

vluchtelingenstroom van joodse burgers uit Europa op gang. Vanwege de grote omvang, zo’n 4000 joodse 

vluchtelingen werden alleen al in maart 1939 geteld, ontstond daarover onrust in Shanghai.242 De Municipal 

Council vaardigde daarom een inreisverbod voor joodse vluchtelingen uit.243 In deze roerige periode zag 

Nederland zich als een der Verdragsstaten genoodzaakt om meermaals een kanonneerboot te sturen naar 

Shanghai ten einde de eigen burgers, bezittingen en belangen te beschermen in overeenkomst met het 

geldende extraterritoriaal recht.244 Maar liefst drie keer werd een Nederlands kanonneerboot vanuit 

Nederlands-Indië naar Shanghai gezonden: 1927, 1932 en 1937.245 Ofschoon de zending van kanonneerboten 

geen onderdeel was van openlijke kanonneerbootdiplomatie maar veeleer diende ter bescherming van de 

Nederlandse belangen in Shanghai maakte Nederland hiermee wel duidelijk dat het zijn extraterritoriale 

rechten serieus nam. Samen met de andere Verdragsstaten was Nederland verantwoordelijk voor de veiligheid 

van de Internationale Concessie in Shanghai en dat lieten zij met de militaire aanwezigheid op de momenten 

van onrust onmiskenbaar merken.  

 Tegelijkertijd werd de vraag of de extraterritoriale situatie in Shanghai wel houdbaar was steeds vaker 

gesteld. Een belangrijk deel der buitenlandse inwoners van Shanghai streefde naar een beëindiging van de 

controle door het Consulair Body. Zij wilden liever rechtstreeks met Chinese autoriteiten via de Municipal 

                                         
240 Over het 30 mei incident zijn meerdere uitgebreide rapporten verschenen: Eindrapporten Shanghai incident 1925, NL-HaNA, BuZa/ Dekenaat 

China, 2.05.322, inv.nr. 196. Over de incidenten in 1927 is uitgebreid gerapporteerd aan Den Haag o.a. in: brief van de Gezant te Peking aan de 

Minister van Buitenlandse Zaken over wanorde in Shanghai (30 maart 1927) Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: 

Geheime Rapporten en Kabinetsrapporten, 1868-1940, nummer toegang 2.05.19, inventarisnummer 275. Vergelijk ook: rapport over de 

onruststokers in Shanghai (1927) NL-HaNA, BuZa / Kabinetsarchief Politieke Rapportage, 2.05.19, inv.nr. 275. 
241 Frederic Wakeman Jr., Policing Shanghai, 1927-1937 (Berkeley 1995) 281-287. 
242 Brief van de Nederlandse Consul-Generaal aan de Nederlandse Kamer van Koophandel te Shanghai met daarbij een rapport over een grote 

toestroom van joodse vluchtelingen (1 april 1939) NL-HaNA, Consulaat Shanghai, 2.05.91, inv.nr. 132. 

243 Entry of European Refugees, proclematie van de Municipal Council (22 oktober 1939) NL-HaNA, Consulaat Shanghai, 2.05.91, inv.nr. 132. 
244 Harer Majesteits Sumatra was door de Nederlandse regering naar Shanghai gestuurd nadat een lang overleg waarin de Consul-Generaal alle 

moeite heeft moeten doen om militaire bescherming van Nederlands lijf en goed mogelijk te maken en internationaal geen pleefiguur te slaan. De 

belangrijkste en schier onmogelijke opdracht voor de commandant was om niet betrokken te geraken bij Chinese gevechten en tegelijkertijd 

Nederlanders in Shanghai te beschermen. De Hr. Ms. Sumatra is uiteindelijk van februari tot juni 1927 gebleven in Shanghai waarna de 

Nederlandse regering vond dat de rust in Shanghai genoeg was teruggekeerd en de aanwezigheid van een Nederlands marineschip niet meer nodig 

was. Zie: brief/ telegraafwisseling tussen de Minister van Marine ad interim, de Minister van Buitenlandse Zaken, de Commandant van de Hr. Ms. 

Sumatra en de Consul-Generaal te Shanghai in de periode januari-juni 1927, NL-HaNA, BuZa / Kabinetsarchief Politieke Rapportage, 2.05.19, 

inv.nr. 450. 

245 Brief over het zenden van het oorlogsschip Van Galen van de Gezant te Peking aan de Consul-Generaal te Shanghai (1 april 1932) NL-HaNA, 

Consulaat Shanghai, 2.05.91, inv.nr. 356. Zie ook: Brief over de ontvangst en noodzaak van Hr. Ms. Van Galen van de Franse Consul-Generaal aan 

de Nederlandse Consul-Generaal te Shanghai (21 augustus 1937) NL-HaNA, Consulaat Shanghai, 2.05.91, inv.nr. 356. 
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Council zaken doen zonder rekening te moeten houden met de Consulair Body. Sommigen ondersteunden zelfs 

een initiatief uit 1926 van de Chinese maarschalk Sun Chuan-fang om de oprichting van een onafhankelijk 

Groot-Shanghai te realiseren.246 Een Chinese delegatie onder leiding van dr. Wang Ch’ung-hui, hoofdaanklager 

bij het Chinese Hooggerechtshof, had al eerder tijdens de Washingtonconferentie over de extraterritoriale 

rechten in China (1921) geëist dat de extraterritoriale rechten zouden worden afgeschaft.247 De Verenigde 

Staten had deze conferentie georganiseerd ten einde te komen tot een overeenstemming over het herstel van 

‘the inviolable administrative sovereignty throughout Chinese territory, including the port and spheres of 

interests and judicial affairs’.248 In Washington wilden de Verdragsstaten uiteindelijk niet naar deze 

Amerikaanse boodschap noch naar de Chinese eisen zoals een beëindiging van de consulaire rechtspraak en 

van de internationale concessies luisteren.249 Wel waren de Verdragsstaten bereid tot de instelling van een 

commissie die uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting van het Provisional Court.250 Dat het Provisional Court 

überhaupt werd opgericht onder de roerige omstandigheden van de jaren twintig mag nog een wonder heten. 

Na een treinroof waarbij tientallen Chinezen en zeventien buitenlanders slachtoffer waren geworden werd in 

1923 door de Verdragsstaten van China geëist dat zij de controle over de spoorwegen zou overdragen aan de 

westerse mogendheden.251 Hetgeen niet wijst op een versterkt vertrouwen in de Chinese rechtshandhaving. 

Toch werd de Chinese druk om een einde te maken aan de inbreuk op de Chinese soevereiniteit steeds 

groter. De nieuwe nationalistische regering van China onder leiding van de Kwomintang-partij verklaarde dat in 

1928 de geldigheid van de bestaande verdragen over het extraterritoriaal recht was verstreken. China eiste dat 

nieuwe, gelijkwaardigere, verdragen zouden worden afgesloten.252 Door dit groeiende Chinese zelfbewustzijn 

realiseerde de Municipal Council dat veranderingen noodzakelijk waren.  Doch wensten zij de veranderingen 

alleen mogelijk te maken wanneer dit niet ten koste ging van de rechtszekerheid en handelsmogelijkheden 

voor buitenlanders te Shanghai. Een onderzoek door een derde, onafhankelijke, partij was daarom volgens de 

leden van de Council noodzakelijk. De Zuid-Afrikaanse rechter Richard Feetham werd in 1929 aangezocht om 

                                         
246 Brief van de Consul-Generaal te Shanghai aan de Nederlandse Gevolmachtigde Minister te Peking over de actuele politieke situatie te Shanghai (6 

mei 1926) NL-HaNA, Consulaat Shanghai, 2.05.91, inv.nr. 120. 
247 Wesley R. Fishel, The End of Extraterritoriality in China (Berkeley 1952) 57-59. 
248 Brief van de gezant te Peking aan de Minister van Buitenlandse Zaken waarin hij rapporteert over de naar de Washingtonconferentie vertrekkende 

Chinese delegatie (8 oktober 1921) in: Documenten betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1919-1945, A.3 1 1921-1922, J. Woltring 

ed., Rijks Geschiedkundige Publicatien GS 173 (’s-Gravenhage 1980) 66-71, 67. 

249 Ibidem, 68. 
250 De Verdragsstaten waaronder Nederland hadden enkel toegezegd met een welwillend oor te zullen luisteren naar aanvaardbare Chinese 

voorstellen ten einde tegemoet te komen op de ‘wensch van China om van de beperkingen van haar soevereiniteit op het punt van de jurisdictie 

zoo spoedig mogelijk te worden bevrijd’. Zie: het antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid de heer Wijnkoop door Minister van Buitenlandse 

Zaken, Jhr. Frans Beelaerts van Blokland, tijdens de begrotingsbehandeling, Handelingen Tweede Kamer 1929-1930 (14 november 1929) 422. 

251 Een nota gericht aan de Minister van Buitenlandse Zaken opgetekend door de Chef Diplomatieke Zaken betreffende de indiening van de collectieve 

nota aan China over de bescherming van Chinese spoorwegen (10 oktober 1923), in: Documenten betreffende de Buitenlandse Politiek van 

Nederland 1919-1945, A.5 1923-1924, J. Woltring ed., Rijks Geschiedkundige Publicatien GS 192  (’s-Gravenhage 1985) 16-18, 17. 

252 Fishel, The End of Extraterritoriality in China, 146-147. 
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het onderzoek naar mogelijke veranderingen uit te voeren. Twee jaar later oordeelde de rechter dat gegeven 

de zeer onrustige en sterke anti-buitenlandse gevoelens in China en Shanghai, het voorlopig onverstandig was 

om de extraterritoriale rechten af te schaffen. Wel stelde hij dat de Chinese vertegenwoordiging in de 

Municipal Council groter zou moeten zijn zonder daarmee overigens de buitenlandse meerderheid uit handen 

te geven.253 Zijn glasheldere verslag werd door de nationalistische Kwomintang-partij tot verboden drukwerk 

verklaard. Wat doet raden dat de partijleden zich niet konden verenigen met de eindconclusie van Feetham.254  

Overigens was de Chinese regering in 1931 al veel verder gegaan met het doorvoeren van 

veranderingen in Shanghai door het Provisional Court af te schaffen en gewone Chinese districtsrechtbanken in 

Shanghai te openen.255 De Verdragsstaten waren met deze wijzingen akkoord gegaan op voorwaarde dat de 

Land Regulations en de Bye-Laws naast het Chinese recht bleven gelden als basisrecht en dat de Municipal 

Council controle over de rechtbanken bleef uitoefenen.256 In 1932 werd een korte bijeenkomst over de 

toekomstige organisatie van Shanghai door de Consulair Body, op verzoek van de Japanse consul, 

georganiseerd. Als reden voor de bijeenkomst werd door de Japanse consul aangevoerd dat de Volkerenbond 

op 29 februari 1932 een resolutie had aangenomen waarin de Verdragsstaten werden verzocht een ronde-

tafel-conferentie te organiseren over de toekomst van Shanghai. Daarnaast stelde hij dat de in Shanghai 

uitgebroken Japans/Chinese gevechtshandelingen aantoonde dat opnieuw moest worden gedacht over de 

handhaving van orde en stabiliteit van de Internationale Concessie.257 Erg veel uit die zeer korte bijeenkomst 

kwam er niet waardoor de Volkerenbond-resolutie uiteindelijk maar marginaal was uitgevoerd. De spannende 

actuele situatie in Shanghai was er ook niet naar om toekomstplannen voor Shanghai en de Internationale 

Concessie te maken. Bovendien zou Japan nadat de Commissie Lytton in oktober 1932 haar rapport over de 

gevechtshandelingen in Shanghai en de onrechtmatige Japanse bezetting van Mantsjoerije uit de 

Volkerenbond stappen.258 

                                         
253 Joseph P. Chamberlain, ‘The Feetham Report on Shanghai’, in: Foreign Affairs (oktober 1931)  

254 Verslag van de consul-generaal te Shanghai aan de buitengewoon gezant te Peking over de Chinese ontvangst van het rapport Feetham (30 april 

1931) NL-HaNA, Consulaat Shanghai, 2.05.91, inv.nr. 124. 
255 Gail Hershatter, Dangerous Pleasures: Prostitution and Modernity in Twentieth-century Shanghai (Berkeley 1997) 481-482, noot 24. 
256 Overeenkomst tussen China aan de ene zijde en de Verenigde Staten, Brazilië, Groot-Brittannië, Nederland en Noorwegen aan de andere zijde. 

Betreffende de rechtspraak over Chinezen en niet-extraterritoriale buitenlanders te Shanghai (17 februari 1930) NL-HaNA, Consulaat Shanghai, 

2.05.91, inv.nr. 121. 

257 Circulaire no. 269-G-VIII over de toekomst van Shanghai (14 juni 1932) NL-HaNA, Consulaat Shanghai, 2.05.91, inv.nr. 128. De Japanners 

grepen bovendien ten vele malen het sterk anti-Japanse sentiment in China en de terroristische aanslagen op Japanse bedrijven/ personen aan om 

vraagtekens te stellen bij het vermogen van de Chinese overheid om de buitenlandse gemeenschap te beschermen. Zie hiervoor: A Review of the 

Consular Body’ Activities During the year 1932 door E.A. Long, secretaris van de Consulair Body, waar de aanloop naar de Chinees-Japanse 

gevechtshandelingen in 1932 uiteen werd gezet, NL-HaNA, Consulaat Shanghai, 2.05.91, inv.nr. 127. 

258 Ian Nish, Japan's Struggle with Internationalism: Japan, China, and the League of Nations, 1931-1933 (New York 2009) 209-215. Zie voor de 

Shanghai-Crisis van 1932 hoofdstuk 5 uit voornoemd werk.  
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Afb. 23 Spotprent op het Japanse uittreden van de Volkerenbond, Leendert Jurriaan Jordaan (1933) 

 

In weerwil van het feit dat de Internationale Concessie neutraal terrein was heeft Japan tegelijkertijd met de 

aanval op Pearl Harbor in december 1941 het terrein toch ingenomen.259 Japan had reeds in 1937 het Chinese 

deel van Shanghai veroverd en kreeg in 1943 van de Franse Vichy-regering de Franse Concessie in bezit 

waardoor voor het eerst sinds 1845 alle delen van Shanghai weer onder één bewind verenigd waren.260 

Formeel besloot Japan namelijk de Internationale Concessie in 1943 samen te voegen met het stadsbestuur 

over geheel Shanghai.261 De Internationale Concessie was niet meer en de tijd van een extraterritoriale 

                                         
259 Bernice Archer, The Internment of Western Civilians Under the Japanese, 1941-1945. A Patchwork of Internment (Londen 2004) 55. 

260 Marie-Claire Bergère, ‘L’Épuration À Shanghai (1945-1946) L’Affaire Sarly et la Fin de la Concession Française’, in: Vingtième Siècle. Revue 

d’histoire, No. 53 (januari-maart 1997) 25-41, 26. 

261 In februari 1943 gaven Engeland en de Verenigde Staten hun extraterritoriale rechten terug aan China wat inhield dat de twee grootste 

Verdragsstaten zich formeel terugtrokken. Hierop is in juli 1943 door de Japanners formeel een einde gemaakt aan de International Settlement. 
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rechtsmacht zou na de Tweede Wereldoorlog in China ook niet meer terugkeren. Dat westerse mogendheden 

in China extraterritoriale rechten bezaten is altijd openlijk erkend geweest als een schending der Chinees 

soevereiniteit en kwam nog eens extra tot uiting met de Washingtonconferentie van 1929. Toch woog tot aan 

de Tweede Wereldoorlog het belang der bescherming van de onderdanen in den vreemde waar overheden 

geen onpartijdig en rechtvaardig rechtssysteem konden garanderen zwaarder dan de Westfaalse 

Soevereiniteit. Terwijl Japan in 1932 door de internationale gemeenschap op de vingers werd getikt vanwege 

het illegaal bezetten van een deel van het Chinees grondgebied wilden de westerse mogendheden niet tornen 

aan die andere bezetting van een klein deel van het Chinees territorium: de Internationale Concessie te 

Shanghai. Het was duidelijk dat China de controle over Shanghai op onwillige wijze verloren had aan westerse 

mogendheden. Deze oefenden controle uit over het rechtssysteem, ordehandhaving, belastingen, openbare 

werken, ziekenzorg, vestigingsbeleid etc. Alleen in naam maakte de Internationale Concessie nog deel uit van 

het voormalige Chinese keizerrijk. Het is ironisch te noemen dat Japan eenzelfde soort voorgeschiedenis had 

als China maar zich door een snelle en radicale modernisatie (en relatieve binnenlandse rust) al snel had 

ontwikkeld tot één der Verdragsstaten die gezamenlijk een deel van China bezetten. In de Internationale 

Concessie was met de Municipal Council een voorzichtige vorm van een representatieve regering over een 

internationaal gedeelde stad ontstaan. Het kan niet worden vergeleken met de Consell General van Andorra 

maar het was zeker democratischer dan de situatie waaronder de inwoners van Moresnet lange tijd moesten 

verkeren. Méir stelt dat Shanghai een ‘exceptional case per se’ was dat internationaal gezien geen enkele 

soevereiniteit bezat en zelfs maar slechts beperkte territoriale autonomie.262 Het klopt dat China formeel 

bezien nog steeds de soevereiniteit bezat over de Internationale Concessie maar deze werd de facto 

uitgeoefend door de Verdragsstaten. Belangrijkste ankerpunt voor het soevereiniteitsverlies zowel binnen als 

buiten de Internationale Concessie waren de extraterritoriale rechten. Hierin was Shanghai zeker niet uniek, 

ook in de Marokkaanse havenstad Tanger golden er extraterritoriale regels voor westerse buitenlanders. 

Daarnaast regelde de Municipal Council het openbare leven in het internationale deel van de grote havenstad 

Shanghai. Met de complexe evolutiegeschiedenis van Shanghai is aangetoond dat een stapsgewijze vergroting 

van de invloed van vreemde mogendheden op een deel van het territorium van een staat kan uitmonden in 

een verlies van de uitoefening van soevereiniteit door diezelfde staat. Desalniettemin was in Shanghai nog 

sprake van een redelijk autonome oorspronkelijke soevereiniteitshouder die het proces van 

soevereiniteitsverlies onder controle wilde houden. Voor China bleef dan ook formeel de Westphalian 

Sovereignty en later de International Legal Sovereignty behouden. De Domestic en Interdependence 

Sovereignty in Shanghai was echter vrijwel volledig verdwenen. Dat het imperialisme zou leiden tot nog meer 

                                                                                                                                            
Zie: Christine Cornet, ‘The bumpy end of the French concession and French influence in Shanghai, 1937-1946’, in: Christian Henriot en Wen-Hsin 

Yeh ed., In the Shadow of the Rising Sun. Shanghai under Japanese Occupation (Cambridge 2004) 257-276, 263. 
262 Méir, Internationalised Territories, 149. 
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verlies van soevereiniteit van de oorspronkelijke soevereiniteitshouder bewijst de case van Tanger. Hier was de 

oorspronkelijke soevereiniteitshouder bijna volledig uit beeld verdwenen. Een laatste vraag is of Shanghai een 

succesvol internationaal gedeelde stad als geweldloos alternatief voor een territoriaal conflict is gebleken? Tot 

aan de Japanse inval van 1941 was Shanghai onder de steeds moeilijke omstandigheden van burgeroorlogen en 

Chinees-Japans geweld zeker succesvol te noemen. Alleen maakt het feit dat Japan in de Tweede Wereldoorlog 

ook de Internationale Concessie veroverde een einde aan dit succes. Wat dat betreft heeft Tanger als 

internationaal gedeelde stad meer succes gehad doordat het wel de Tweede Wereldoorlog ongeschonden 

heeft doorgemaakt. 

 

 

3.3 Tanger, alles voor de vrije zee 1905-1956 
In eerste instantie zijn de cases van Tanger en Shanghai erg gelijkend. Beiden waren strategische 

havenplaatsen, welke beiden een diplomatieke raad kende die fungeerde als niet-soeverein opperbestuur. In 

Shanghai heette dit de Consulair Body en in Tanger het Comité de Controle. Zowel in Shanghai als in Tanger was 

er sprake van een gescheiden rechtssysteem waarbij de inheemsen vielen onder het recht van, of in naam van, 

de oorspronkelijke soevereiniteitshouder. De (veelal Europese) buitenlanders vielen onder het extraterritoriaal 

recht van de in Tanger deelnemende landen en werden berecht in een Gemengde Rechtbank. De politietaken 

in de internationale gebieden werden eveneens zowel in Tanger als in Shanghai uitgevoerd door de 

controlerende mogendheden. Ook belangrijke voorzieningen zoals gevangenissen, openbare wegen en 

ziekenhuizen werden beheerd door bestuursorganisaties zoals de Municipal Council in Shanghai en het Comité 

Legislative in Tanger. Tussen de beide cases zijn echter ook grote verschillen waarneembaar. Zo blijft Tanger als 

internationaal gedeelde stad tot na de Tweede Wereldoorlog functioneren, in tegenstelling tot Shanghai. 

Vooral de verschillen tussen de twee casussen zullen in de behandeling van Tanger de grootste aandacht 

krijgen. 

 De internationale bemoeienis met Tanger begon met de bekommering om de openbare hygiëne en 

quarantaine van schepen in het Tanger van de negentiende eeuw. De toen nog volledig onafhankelijke en 

soevereine staat Marokko kreeg in 1792 te maken met een gezondheidsraad voor Tanger waarin 

vertegenwoordigers van Portugal, Zweden, Engeland, Venetië en Nederland plaatsnamen. Vijf jaar later sloten 

ook Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten zich bij dit initiatief aan.263 De oprichting van een 

gezondheidsraad was in Noord-Afrika geen uitzondering. Ook in bijvoorbeeld Tunesië was een 

gezondheidsraad die onder andere moest toezien op goed uitgevoerde quarantaines van schepen die in de 

                                         
263 Laurens van Dam, Nederlandse Belangen in de Hitte van Tanger. Hoe Nederland zijn belangen behartigde in Tanger in relatie tot zijn 

buitenlandbeleid (Utrecht 2013) 10. 
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belangrijke havenplaatsen aanmeerden.264 In 1870 werd in plaats van de gezondheidsraad, de Commission 

d’Hygiène et de Voirie opgericht die in 1892 het recht het verkreeg om belasting te heffen op onder andere 

iedere passagier die in Tanger van de aangemeerde schepen zou afstappen.265 Toen in de loop van de 

negentiende eeuw Afrika werd opgedeeld en steeds verder werd gekoloniseerd door de imperialistische 

mogendheden Frankrijk, Engeland en later België, Duitsland en Italië werd ook het voortbestaan van een 

onafhankelijk Marokko steeds onzekerder. In de Entente Cordiale van 1904 tussen Engeland en Frankrijk werd 

afgesproken dat Engeland een Franse bezetting van Marokko zou accepteren in ruil voor de Franse acceptatie 

van de Engelse bezetting van Egypte.266 Deze onderlinge uitruil riep bij de andere Europese grootmacht, 

Duitsland, woedende en bezorgde reacties op. Duitsland stond namelijk een zogenaamde “open-deur-politiek” 

voor waarbij ieder land vrije toegang had tot de Marokkaanse havens en afzetmarkt. De Duitse angst dat 

Frankrijk Marokko zou innemen en toevoegen aan zijn koloniale imperium was zo groot dat de Duitse keizer 

Wilhelm II in 1905 bij wijze van manifestatie een verrassingsbezoek bracht aan Tanger. Hiermee was de Eerste 

Marokkocrisis geboren.267 De Duitse kanselier Bernhard von Bülow wilde een gewapend conflict tussen 

Frankrijk, Engeland enerzijds en Duitsland anderzijds vermijden en zocht naar de mogelijkheid tot het houden 

van een conferentie.268  

 
Afb. 24 Detail van een foto met de intocht van keizer Wilhelm II (in het midden op het paard) in Tanger (1905) 

 

                                         
264 Nancy Elizabeth Gallagher, Medicine and power in Tunesia, 1780-1900 (Cambridge 1983) 42. 
265 Graham H. Stuart, The International City of Tangier (Stanford 1955) 24. 

266 François Crouzet, ‘Ententes et mésententes: un siècle de relations france-brittaniques (1904-2004)’, in: Laurent Bonnaud ed., France-Angleterre: 

un siècle d'entente cordiale 1904-2004: Deux nations, un seul but? (Parijs 2004) 9-45, 13. Ook Spanje erkende in 1905 deze overeenkomst om de 

gezamenlijke positie tegen Duitsland op de conferentie te versterken (zonder daarmee uiteraard de Spaanse claims op Marokko uit het oog te 

verliezen, deze claims moesten in onderlinge uitruil met Frankrijk worden gerealiseerd), zie: Cristóbal Robles Muñoz, La Política Exterior de España 

2. Junto a la naciones occidentales (1905-1914) (Madrid 2006) 32. 

267 Van Dam, Nederlandse Belangen in de Hitte van Tanger, 12. 

268 Albrecht Moritz, Das Problem des Präventivkrieges in der deutschen Politik während der ersten Marokkokrise (Frankfurt 1974) 129-130. 
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 In 1906 kwam die conferentie er in de Spaanse plaats Algeciras. Het was niet de eerste internationale 

conferentie over Marokko. Al in 1880 was in Madrid een Conventie aangenomen die de extraterritoriale 

bevoegdheden vergrootte van de grootmachten: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, België, Denemarken, Spanje, 

de Verenigde Staten, Frankrijk, Engeland, Italië, Nederland, Portugal en Noorwegen-Zweden. Hadden de 

deelnemende landen eerst individuele verdragen met de Marokkaanse sultan afgesloten betreffende 

extraterritoriale bevoegdheden (zonder daarin een meestbegunstigingsclausule op te nemen zoals bij China), 

sinds 1880 traden ze als een internationale coalitie gezamenlijk op in de richting van de Marokkaanse 

sultan.269 Deze landen werden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de Conferentie te Algeciras.270 De 

uitkomst van de conferentie is complex te noemen. Zo begint de slotakte met een erkenning van de 

soevereiniteit van de sultan over Marokko:  

 

‘…recognizing that the attainment thereof can only be effected by means of the introduction of reforms 
based upon the triple principle of the sovereignty and independence of His Majesty the Sultan, integrity of 
his domains, and economic liberty without any inequality… ’ 

 

In de artikelen blijft deze erkenning van de soevereiniteit van de sultan in stand zoals bij de bepalingen over de 

Marokkaanse politie. In artikel 2 wordt het gezag over de politie nog bij de sultan gelegd terwijl vervolgens in 

artikel 3 de toevoeging van Spaanse en Franse officieren aan het Marokkaanse politiekorps werd geregeld. Om 

daar in artikel 4 nog eens aan toe te voegen dat de regelementen moesten worden afgestemd met het 

diplomatieke corps in Tanger.271 Andere zaken die in Algeciras werden geregeld omvatten de oprichting van 

een staatsbank, de vrijwaring van Marokkaanse belastingen voor buitenlanders, het tegengaan van smokkel en 

fraude in Marokko, het gelijkstellen van de vrije toegang tot Marokko en gebruikmaking van de Marokkaanse 

openbare werken voor alle deelnemende staten.272 De slotakte zegt niets over het stichten van een 

Frans/Spaans protectoraat over Marokko en laat de soevereiniteit van de sultan (hoewel uitgehold) intact. 

Toen Frankrijk in 1911 troepen naar Marokko zond, zogenaamd om de Franse staatsburgers te beschermen 

tegen een opstand in Fez brak dan ook een Tweede Marokkocrisis uit tussen Frankrijk en Duitsland.273 

Laatstgenoemde zag namelijk in de Franse troepenzending een Franse poging zijn hegemonie over Marokko te 

vestigen en zag daarmee alsnog de Entente Cordiale van 1904 verwezenlijkt worden. Duitsland zond daarom 

op zijn beurt een pantsermarineschip naar Tanger om zogenaamd Duitse bezittingen in het zuiden van  

                                         
269 Stuart, The International City of Tangier, 17-19. 

270 Rusland had ook vertegenwoordigers gestuurd en was derhalve eveneens partij ondanks het feit dat deze niet behoorde tot de deelnemende 

landen aan de Conventie van Madrid in 1880. Zie: Stuart, The International City of Tangier, 48. 
271 Artikelen 2-4 van de General Act of the International Conference of Algeciras  (7 april 1906) in: The American Journal of International Law, Vol. 1 

(1 januari 1907) 47-78, 50-51. 

272 General Act of the International Conference of Algeciras  (7 april 1906) 47-78. 

273 Edmund Burke III, Prelude to Protectorate in Morocco. Pre-Colonial Protest and Resistance 1860-1912 (Chicago 1976) 163. 
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Afb. 25 Kaart met de ligging van de Internationale Zone van Tanger 

 

Marokko te beschermen. Een daad die bekend staat als de Panthersprung.274 De hoogoplopende spanning 

werd uiteindelijk weggenomen door een onderling akkoord tussen Duitsland en Frankrijk. In ruil voor enkele 

gebieden in Frans Congo verkreeg Frankrijk nu ook van Duitsland de vrije hand in Marokko maar de slotakte 

van Algeciras bleef ook na een Franse bezetting van Marokko gelden.275 Hierdoor  bleef de ‘open deur’ van 

Marokko ook na 1911 verzekerd.  

 In 1912 erkende de Marokkaanse sultan alsnog een Frans en Spaans protectoraat (Spanje verkreeg de 

heerschappij over noordelijke gebieden met uitzondering van Tanger, Frankrijk de zuidelijke Marokkaanse 

gebieden) in twee afzonderlijke verdragen. Hierin deed de sultan geen afstand van de soevereiniteit en bleef 

Frankrijk de traditionele waardigheid van de sultan erkennen. Wel trok de sultan zich terug van het 

internationaal toneel (hem werd verboden om zelfstandig diplomatieke contacten aan te gaan) en gaf de sultan 

alle bevoegdheden horende bij de uitoefening van het openbaar gezag in Marokko aan de nieuwe suzereinen: 

Frankrijk en Spanje.276 Formeel bezien was daarmee de sultan de soevereiniteitshouder gebleven maar door 

het wegvallen van de uitoefening van zowel autoriteit als controle over het territorium en/ of de onderdanen 

van Marokko was de facto de sultan geen hoofd meer van een soeverein Marokko. Anders dan in China werd 

Marokko dus opgedeeld in drie entiteiten: Spaans Marokko, Frans Marokko en de internationale stad Tanger. 

Deze laatste zou in 1925 met het Statuut van Tanger zijn eigen “constitutie” krijgen. 

 Aan het Statuut van Tanger hadden sinds 1928 de volgende landen zich verbonden: Engeland, 

Frankrijk, Spanje, Nederland, België, Portugal, Zweden en Italië. Ofschoon Rusland en de Verenigde Staten ook 

het recht hadden deel te nemen aan het Statuut en daardoor aan het bestuur over Tanger kozen zij ervoor om 

                                         
274 Van Dam, Nederlandse Belangen in de Hitte van Tanger, 16. 
275 Burke III, Prelude to Protectorate in Morocco, 172. 
276 Protectorate Treaty between France and Morocco (30 maart 1912) in: The American Journal of International Law, Vol. 6 (juli 1912) 207-209. Het 

woord suzerein slaat op de macht die Frankrijk en Spanje uitoefenen over territoria van Marokko als een soort plaatsvervangende 

soevereiniteitshouders van de sultan.  
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zich te onthouden van deze nieuwe constructie.277 Het juridische bouwwerk van deze constructie voor Tanger 

was overigens erg moeizaam tot stand gekomen vanwege de vele uiteenlopende belangen en de noodzaak 

ieder land zijn stukje invloed op Tanger te gunnen. Eventuele latere aanpassingen werden daarom ook wel 

gekscherend afgehouden met de frases ‘noli me tangere’ of: ‘Ne touchez pas à mon Statut!’.278 Het Statuut 

werd in 1923 uit onderhandeld en ondertekend door Engeland, Spanje, Frankrijk en trad in 1925 in werking. De 

sultan van Marokko was geen partij bij dit Statuut waardoor feitelijk zijn gezag over Tanger internationaal niet 

werd erkend. Toch behield de sultan in naam zijn status als soeverein over Tanger. Belangrijk element daarin 

was de erkenning van zijn controle over de Marokkaanse inwoners (voor zover deze niet in dienst waren van 

buitenlandse mogendheden wiens bescherming was gegarandeerd in de Conventie van Madrid in 1880).279 In 

het Statuut werd de organisatie- en machtsstructuur van Tanger bepaald. De grenzen en neutraliteit van 

Tanger als internationale stad werden vastgelegd in artikel 3 van het Statuut.280 Verder werden in het Statuut 

zaken zoals de munteenheid, belastingen, bescherming van de inwoners, publieke werken en het 

rechtssysteem geregeld. Hierbij werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen en gevoeligheden 

van de grotere deelnemende staten. Bizarre en hoogst inefficiënte situaties zoals drie verschillende 

ziekenhuizen, een Spaanse, een Franse en een Engelse maar ook drie verschillende postagentschappen konden 

hierdoor in Tanger voorkomen.281 

 De organisatie van het recht in Tanger leek op die van een westerse rechtsstaat met een scheiding der 

machten. Het hoogste bestuursorgaan was het Comité de Controle. Hierin waren alle aan het Statuut 

deelnemende landen vertegenwoordigd door de in Tanger gestationeerde consuls.282 Zij waakten over een 

goede uitvoering van het Statuut. Beslissingen in het Comité de Controle moesten in het geval van wetten, 

reglementen en beslissingen aangaande het Comité Legislative (de Wetgevende Vergadering) met unanimiteit 

worden genomen.283 Een voorbeeld van een jaarlijks terugkerende beslissing die het Comité de Controle 

moest nemen was die aangaande de begroting van Tanger. Het belang van unanimiteit en gelijkwaardigheid 

van alle in Tanger deelnemende landen kwam tijdens vergaderingen van het Comité de Controle nogal eens ter 

sprake. Zo moesten niet alleen alle belangen van de landen in ogenschouw worden genomen waardoor 

                                         
277 De Verenigde Staten en Rusland konden deelnemen omdat zij ook de Slotakte van Algeciras hadden ondertekend in 1906. De VS koos er evenwel 

voor om zich na de Eerste Wereldoorlog niet te mengen in de Europese politiek en Rusland zette zich af tegen de Europese imperialistische 

houding. Zie: Stuart, The International City of Tangier,  117 en 185. 
278 Van Dam, Nederlandse Belangen in de Hitte van Tanger, 19. 
279 Artikel 25 van de Convention regarding the Organisation of the Statute of the Tangier Zone (Parijs 18 december 1923) uitgebracht door de Engelse 

regering (Londen 1924) 19. 

280 Artikel 3 van de Convention regarding the Organisation of the Statute of the Tangier Zone (Parijs 18 december 1923) uitgebracht door de Engelse 

regering (Londen 1924) 5. 

281 Van Dam, Nederlandse Belangen in de Hitte van Tanger, 20. 
282 Uitgezonderd Zweden, dit land koos ervoor om in Tanger geen actieve rol te spelen maar desondanks wel aan te sluiten bij het Statuut. Zie: 

Stuart, The International City of Tangier, 82. 

283 Van Dam, Nederlandse Belangen in de Hitte van Tanger, 20. 
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noodzakelijke beslissingen vaak pas na vele vergadersessies werden genomen maar werden landen die hun 

boekje bij de uitvoering van de regels te buiten gingen ook in het Comité ter verantwoording geroepen.  Zo had 

de belangrijkste suzerein in Marokko, Frankrijk, wel eens moeite om zich rekenschap te geven van de rechten 

van de deelnemende landen in Tanger. Frankrijk mocht ook in Tanger de douanerechten heffen en totdat 

Frankrijk na een ellelange discussie door het Comité werd teruggefloten benadeelde zij structureel niet-Franse 

handelaren door hen op de invoer van goederen een hoger percentage te rekenen.284  

 Het Statuut regelde ook de organisatie van een controlerend orgaan die de bevoegdheid had de 

hoogste ambtenaar in Tanger, de Administrateur, aan te wijzen. Ook mocht dit Comité Legislative regels met 

betrekking tot de openbare orde en toezicht op de openbare werken opstellen.285 De macht en invloed van het 

Comité Legislative kon worden beperkt vanwege het vetorecht dat het Comité de Controle bezat inzake 

resoluties of wetgeving die door het Comité Legislative waren opgesteld.286 Het Comité Legislative bestond in 

1925 uit: 

4 Franse  leden 
4 Spaanse  ,, 
3 Engelse  ,, 
2 Italiaanse  ,, 
1 Amerikaans  lid 
1 Belgisch  ,, 
1 Nederlands  ,, 
1 Portugees  ,, 
 
Daarnaast werden door de vertegenwoordiger van de sultan in Tanger, de 
Mendoeb, benoemd: 
 
6 Mohammedanen 
3 Joden.287 

 

De samenstelling van het Comité Legislative zou na de Tweede Wereldoorlog veranderen doordat Italië als 

bondgenoot van Nazi-Duitsland uit het Comité de Controle werd verwijderd en de Verenigde Staten en de 

                                         
284 De voorgedragen wetgeving mocht niet in strijd zijn met de door de sultan uitgevaardigde Dahirs (wetgeving) ten aanzien van zijn onderdanen en 

met de wetboeken van handel en strafrecht die door Engelse, Franse en Spaanse juristen was opgesteld. Zie verder: Van Dam, Nederlandse 

Belangen in de Hitte van Tanger, 21. 

285 De Administrateur moest de besluiten van het Comité Legislative uitvoeren en had hiertoe een bestuursapparaat tot zijn beschikking. Belangrijkste 

taak van de Administrateur was de handhaving van de openbare orde en het bewaken van een goede volksgezondheid. Na 1945 werd de 

Administrateur altijd gekozen uit België, Portugal of Nederland, ten einde te voorkomen dat één groot land teveel macht in Tanger verwerft. Om 

dezelfde reden heeft sinds 1925 constant een Belg de positie van politiecommandant te Tanger bezet. Zie verder: Van Dam, Nederlandse Belangen 

in de Hitte van Tanger, 21-22.  

286 Het Comité de Controle kon binnen maximaal vijftien dagen na de door het Comité Legislative uitgevaardigde wetgeving een veto uitspreken 

wanneer een meerderheid binnen het Comité zich voor een dergelijke veto had uitgesproken. Zie verder: Artikel 31 van de Convention regarding 

the Organisation of the Statute of the Tangier Zone (Parijs 18 december 1923) uitgebracht door de Engelse regering (Londen 1924) 23. 

287 Artikel 34 van de Convention regarding the Organisation of the Statute of the Tangier Zone (Parijs 18 december 1923) uitgebracht door de Engelse 

regering (Londen 1924) 27. 
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Sovjet-Unie hernieuwde belangstelling toonden in Tanger.288 Om de formele soevereiniteit van de sultan nog 

eens te benadrukken werd zijn vertegenwoordiger, de Mendoeb, voorzitter zonder stemrecht van het Comité. 

Ook deze positie blijkt echter louter een formele vertoning te zijn want in feite leidde een van de 

ondervoorzitters de vergaderingen van het Comité.289 

 Het rechtssysteem in Tanger lijkt opvallende gelijkenissen met die van de Internationale Concessie te 

Shanghai te vertonen. Ook in Tanger was een Mixed Court gevestigd en ook in Tanger bleven de Marokkaanse 

inwoners vallen onder het Marokkaanse recht terwijl de buitenlanders zich in eerste instantie konden 

beroepen op het extraterritoriaal recht.290 Toch besloten de aan het Statuut deelnemende landen om de 

extraterritoriale rechten die zij ieder afzonderlijk overeen waren gekomen met de Marokkaanse sultan 

ondergeschikt te maken aan de wetboeken van handel en strafrecht van Tanger. Deze door Franse, Engelse en 

Spaanse juristen opgestelde wetgeving werd door de Mixed Court toegepast in rechtszaken tegen buitenlandse 

onderdanen.291 Onderzoeker Lucien Adam constateerde in 1948 terecht dat de rechters van de Mixed Court 

een eigenaardige positie innamen. De vijf bezoldigde rechters wisselden bij de Mixed Court alle denkbare 

posities zoals die van aanklager, vrederechter en rechtercommissaris, af. Alsook vormden zij indien nodig een 

Appelrechtbank. De verdachten werden eveneens bijgestaan door rechters, de zogenaamde onbezoldigde 

adjunct-rechters.292 Een groot verschil met Shanghai was dat de buitenlanders in Tanger niet werden berecht 

door de Consulaire Rechtbanken maar volgens een voor iedereen (behalve voor de inlanders) geldend Tangers 

recht. 

 De wijze van besturen in Tanger verschilt met de Internationale Concessie in Shanghai op vier cruciale 

punten. Het eerste verschil was dat het controlerende en wetgevende orgaan in Shanghai, de Municipal 

Council, op enige democratische wijze werd gekozen door de rate payers terwijl in Tanger de leden werden 

benoemd. Het tweede verschil zat in de functie van hoogste ambtenaar, de Administrateur. Deze 

functioneerde in Tanger als een soort gouverneur die werd bijgestaan door drie adjunct-administrateurs. In de 

Internationale Concessie bestond deze constructie van hoogste ambtenaar niet. Wel was er een Chinese 

burgemeester van Shanghai maar die ging formeel alleen over het Chinese gedeelte van de stad. Ten derde 

waren de consuls in Tanger alleen verantwoording schuldig aan hun regeringen en hoefden zij geen overleg te 

plegen met een legatie in de hoofdstad zoals dit in China wel het geval was. Als vierde en meest belangrijke 
                                         
288 In plaats van de Italianen werden na 1945 drie Amerikanen en drie Russen benoemd in het Comité Legislative. Zie verder: Van Dam, Nederlandse 

Belangen in de Hitte van Tanger, 21. 

289 L. Adam, Het Statuut van Tanger (Leiden 1948) 6. 
290 Marokkaanse burgers werden berecht door de zogenaamde Kadi dat onder leiding stond van de Mendoeb. Zie verder: Van Dam, Nederlandse 

Belangen in de Hitte van Tanger, 22. Voor de positie van de Mendoeb in Tanger zie: Artikel 29 van de Convention regarding the Organisation of the 

Statute of the Tangier Zone (Parijs 18 december 1923) uitgebracht door de Engelse regering (Londen 1924) 21. 
291 Artikel 48 van de Convention regarding the Organisation of the Statute of the Tangier Zone (Parijs 18 december 1923) uitgebracht door de 

Engelse regering (Londen 1924) 41. Uitgezonderd waren de Amerikanen die bleven zich beroepen op haar extraterritoriale rechten, zie: Adam, Het 

Statuut van Tanger, 7. 

292 Adam, Het Statuut van Tanger, 7. 
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verschil met de situatie in Shanghai moet worden genoemd dat de positie van de Marokkaanse overheid 

radicaal anders was dan die van de Chinese overheid. Ofschoon de Chinese regering geen veranderingen in het 

rechts- of bestuurssysteem van de Internationale Concessie kon doorvoeren zonder instemming van de 

buitenlandse mogendheden genoot zij meer invloed in het bestuur van Shanghai dan de Marokkaanse sultan in 

Tanger. Een Administrateur vroeg bij diens aantreden nog wel uit beleefdheid een audiëntie aan bij de sultan 

maar veel meer had noch de Administrateur noch het Comité de Controle  iets met de sultan van doen.293 Alle 

communicatiekanalen betreffende Marokko verliepen via de twee protectoraatshouders Spanje en Frankrijk. 

 Nog voor de ondertekening van het Statuut in 1923 was de Engelse correspondent van de The Times, 

Walter Burton Harris uiterst negatief over de internationale bemoeienis met Tanger. In zijn bijdrage aan de 

Journal of the British Institute of International Affairs schreef hij over ongelijke en onrechtvaardige 

verhoudingen tussen de Marokkaanse en Europese inwoners van Tanger inzake het recht en de noodzakelijke 

sanitaire voorzieningen. Ook stelde hij dat het bestuur van Tanger slecht functioneerde. Tot 1925 was deze nog 

in handen van de Conseil Sanitaire (voorloper van het Comité de Controle). Dit kwam door:  

 

‘In the first place the very composition of such a board, (…) almost entirely precludes, in a town where 
international jealousies and friction are rife, the possibility of any unanimity, cohesion or even 
goodwill.’294  

 

Desondanks bleek het primaire doel van Tanger: het op vredige wijze mogelijk blijven maken van een open 

handelsdeur naar Marokko, succesvol tot aan de overdracht van Tanger aan de sultan in 1956. Tanger heeft als 

internationale stad genoeg dreigende momenten meegemaakt door de Rif-Oorlog (1920-1926), Spaanse 

Burgeroorlog (1936-1939), Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatieperiode in Marokko tot aan 1956. Het feit 

dat verschillende Spaanse regeringen (zoals eerst de Republikeinse-regering en daarna de Franco-regering) 

steeds aanspraak meenden te maken op Tanger zorgde eveneens voor de nodige dreiging. Zo werd Tanger na 

de Tweede Wereldoorlog door de Spanjaarden korte tijd afgesloten voor de buitenwereld waardoor de 

bevoorrading in gevaar kwam. De Nederlandse Administrateur, Henri van Vredenburch, herstelde in 1948 de 

bevoorrading door het beroemde voorbeeld van de Amerikanen in West-Berlijn op datzelfde moment na te 

volgen. Hij stelde een luchtbrug in met Frans-Marokko en publiceerde een communiqué waarin hij de Spaanse 

afsluiting vergeleek met een door de Sovjets opgelegde afsluiting van West-Berlijn.295 In weerwil van het feit 

dat de afsluiting van Tanger heel wat minder bekendheid heeft gekregen dan de afsluiting van West-Berlijn was 

de vastberadenheid van de Nederlandse Administrateur bijzonder succesvol te noemen. Ook hier weer bleef 

                                         
293 Van Dam, Nederlandse Belangen in de Hitte van Tanger, 28. 

294 Walter B. Harris, ‘Tangier and Internationalisation’, in: Journal of the British Institute of International Affairs, Vol. 2 (November 1923) 233-250, 

238-239. 

295 Van Dam, Nederlandse Belangen in de Hitte van Tanger, 28. 
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Tanger op vredige wijze neutraal terrein en kon het zijn onafhankelijke en internationale status behouden. Al 

werd ook in Tanger de politiek van de Koude Oorlog bedreven. Zo werd de toenemende interesse van de 

Sovjet-Unie in Tanger zoveel mogelijk buiten de deur gehouden met het Engelse dreigement dat als de Sovjet-

Unie wenste zich te bemoeien met Tanger, een conferentie moest worden georganiseerd ten einde het Statuut 

te herzien. Doordat een heropening van de onderhandelingen over Tanger veel meningsverschillen langdurig 

naar de oppervlakte zou brengen was de verwachting dat geen van de staten, inclusief de Sovjet-Unie, die 

betrokken waren bij Tanger hierop zat te wachten. De frase noli me Tangere was ook hier van toepassing 

gebleken.296 

 De overdracht van Tanger aan de Marokkaanse sultan in 1956 paste in het kader van de dekolonisatie 

van Frans-Marokko in datzelfde jaar. Toch was een overdracht van Tanger aan Marokko niet vanzelfsprekend. 

Weer was er de dreiging van een Spaanse bezetting maar ook waren er stakingen en rellen van Marokkaanse 

ambtenaren die bang waren om hun loon en positie in Tanger na een overdracht aan de sultan te verliezen.297 

Nadat uiteindelijk met instemming van alle deelnemende landen werd besloten te onderhandelen met de 

sultan werd in juli 1956 een commissie ingesteld die de voorwaarden voor een overdracht moest bepalen.298 

De Marokkaanse sultan, Mohammed V (1927-1953 en 1955-1961) heeft op 29 oktober 1956 eindelijk zijn al in 

1947 aan de wereld verkondigde wens tot het herkrijgen van de volledige  soevereiniteit over zijn land 

gerealiseerd zien worden met de overdracht van de belangrijke havenstad Tanger.  

 

De verschillen met Shanghai zijn al genoemd maar de belangrijkste overeenkomst tussen de drie behandelde 

cases is dat zij allen een voorbeeld waren van een territoriale gebiedsafstand zonder soevereiniteitsafstand. Op 

Deshima werd de soevereiniteit van Japan door de Nederlanders niet betwist of genegeerd. In Shanghai 

werden gedeelten van het grondgebied van de stad afgestaan aan de Verdragsstaten én wisten de onderdanen 

van diezelfde Verdragsstaten zich beschermd tegen het Chinese rechtssysteem door de 

extraterritorialiteitsrechten. Bij Tanger is vrijwel geen sprake meer over een uitoefening van enig autoriteit 

door de oorspronkelijke soevereiniteitshouder. Ofschoon de sultan nog wel invloed kon uitoefenen op de 

Marokkaanse inwoners en hij in naam nog wel de soeverein over het gebied was. De Europese landen 

bepaalden in Tanger het beleid zonder rekening te houden met de sultan. In Marokko was dus geen sprake van 

een Domestic Sovereignty zoals Krasner die beschrijft. Ook was geen sprake van Westphalian Sovereignty. 

Alleen de International Legal Sovereignty was intact gebleven. Internationaal werd de sultan namelijk wel in 

                                         
296 Van Dam, Nederlandse Belangen in de Hitte van Tanger, noot 98. 
297 Ibidem, 30-32. 

298 Proces-verbaal van een vergadering van het Comité de Controle (2 juli 1956), Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: 

Nederlandse Vertegenwoordiger in het Comité de Controle Assemblée Legislative en in de Commission du Port, Tanger (Marokko), 1924-1956, 

nummer toegang 2.05.120, inventarisnummer 61. 
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naam erkend als soeverein heerser over Marokko, ondanks dat hij geen eigenstandige diplomatieke relaties 

mocht onderhouden met vreemde mogendheden (dit verliep via Frankrijk). 

Tanger was vanwege de internationale en gecodificeerde organisatie een nieuw fenomeen in de 

twintigste eeuw. Juist op een moment dat in Shanghai de weerstand tegen de extraterritoriale rechten en de 

controle van de buitenlandse mogendheden op Shanghai sterk groeide is voor Tanger in 1923 een nieuwe 

bestuursvorm ontwikkeld. Toch is de uitspraak van Charles G. Fenwick in zijn verslag over de internationale 

status van Tanger uit 1929 ook gerechtvaardigd: The new joint guardianship (…) widens the international 

outlook of the administration of the protectorate, but it is very different from any such formal international 

government as is to be observed in the administration of Danzig.299 Fenwick stelde dat Tanger eerder een 

soort condominium was, ook omdat niet de hele wereld bij het bestuur van Tanger betrokken was. Méir stelt 

dat Tanger een grote verbetering was in vergelijking met de situatie in Shanghai. In Tanger werd door de 

oprichting van de Mixed Court een einde gemaakt aan de talloze Consulaire Rechtbanken.300 Evenwel vindt 

Méir niet dat er sprake was van een echt geïnternationaliseerde stad omdat Frankrijk als grootste suzerein van 

Marokko veel invloed kon uitoefenen.301 In het licht van de verregaand georganiseerde bestuursvorm met zijn 

checks and balances gaat Méir met deze conclusie te kort door de bocht. Natuurlijk waren er dominante en 

minder dominantere spelers in Tanger. Net zoals dit het geval was in Shanghai met de dominante Engelse 

positie. De bestuursvorm in Tanger was echter sterk genoeg om het bijna tachtig jaar vol te houden.302 De 

unanimiteit die vaak nodig was om tot beslissingen aangaande wetten en regelgeving te komen in Tanger heeft 

mede door voortdurende onderlinge belangenruzie geleid tot een log bestuur. Krachtige leiders zoals Van 

Vredenburch konden desalniettemin de mogelijkheid grijpen om essentiële verbeteringen voor Tanger te 

realiseren. Het meest onbevredigende van deze vorm van een internationaal gedeelde stad is toch wel zijn rol 

in de geschiedenis als voorbereider van het kolonialisme. 

Toch was Tanger als oplossing voor een dreigend territoriaal conflict zeer succesvol. Doordat het geen 

onderdeel werd van Spaans of Frans Marokko werd mogelijk een wereldoorlog in 1905 en later in 1911 

voorkomen. De stad heeft vervolgens de Tweede Wereldoorlog redelijk ongeschonden overleefd en werd pas 

laat in de dekolonisatieperiode van Marokko overgedragen aan de sultan. Ofschoon formeel de soevereiniteit 

altijd bij de sultan gelegen heeft herkreeg hij de Domestic-, Westphalian- en Interdependence Sovereignty over 

Tanger pas weer in 1956. In de periode daarvoor was hij enkel in naam de soeverein heerser over de stad. 

 

 

                                         
299 C.G. Fenwick, ‘The international status of Tangier’, in: The American Journal of International Law 23 (Januari 1929) 140-143, 141. 
300 Méir, Internationalised Territories, 181. 

301 Ibidem, 180. 
302 Slechts in 1928 met de toetreding van Italië zijn er aanpassingen gekomen van het Statuut. Zie verder: Van Dam, Nederlandse Belangen in de 

Hitte van Tanger, 18. 
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Afb. 26 Vrouw en haar kinderen in binnenstad van Tanger (1935) 
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4                                                                                                                                    
Internationalisering en Juridisering 

 

De mandaat- en truststeden verschilden op twee zaken van internationaal gedeelde steden zoals Shanghai en 

Tanger. Ten eerste was er bij een mandaat- of truststad geen sprake meer van een soevereiniteitshouder die 

een deel van de feitelijke soevereiniteit afstaat. Deze steden bezaten namelijk een eigen internationale 

soevereine status onder auspiciën van de internationale gemeenschap. De nieuwe soevereiniteitshouder was 

daarom geen staat of vorst maar een internationale organisatie. In het geval van Danzig was dit de 

Volkerenbond en in het geval van Triëst en Jeruzalem was dit de Verenigde Naties (VN). Danzig en Triëst 

zouden beiden dus functioneren als onafhankelijke staten die door de internationale gemeenschap werden 

bestuurd via internationale organisaties. Het ontstaan van deze bijzondere constructies is net zoals bij de 

voorgaande casussen te danken aan de strategische positie van de steden en het territoriaal conflict tussen 

meerdere staten dat daardoor op de loer lag. Als zodanig waren het producten van collectieve 

veiligheidsconstructies die werden nagestreefd na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Om te voorkomen 

dat weer een (wereld)oorlog zou opvlammen had de internationale gemeenschap besloten dat de steden dan 

maar iedereen toebehoorde door ze te internationaliseren. Het was de bedoeling dat Jeruzalem bij de 

oprichting van Israël ook een internationaal gedeelde stad zou worden. Dit om toekomstige religieuze 

conflicten over de heiligdommen te voorkomen. Helaas is dit plan van de VN nooit daadwerkelijk tot uitvoering 

gebracht ondanks dat het in een VN-Veiligheidsraadresolutie is besloten. Danzig en Triëst vertonen beiden veel 

overeenkomsten mede doordat zij beiden na een wereldoorlog, althans in theoretische zin, zijn omgevormd tot 

een internationaal gedeelde stad. Theoretisch omdat Triëst  nooit echt gefunctioneerd heeft als internationaal 

gedeelde stad en de wereld na de permanente crisis waarin de Volkerenbond vanaf 1933 verkeerde, steeds 

minder interesse toonde in het uitoefenen van haar rol als beschermheer van Danzig. Ten slotte is het 

interessant om te weten waarom Triëst na de Tweede Wereldoorlog is geïnternationaliseerd. Juist omdat 

Danzig in 1939 de geschiedenis is ingegaan als de grote mislukking.  

 

4.1 Danzig, een mandaatstad 1919-1939 
De huidige Poolse stad Gdańsk (in het Duits Danzig genoemd) behoorde tot de Vrede van Versailles (1919) toe 

aan het Duitse keizerrijk. Al vanaf de start van de vredesonderhandelingen die de Eerste Wereldoorlog 

moesten beëindigen zag het ernaar uit dat Duitsland Danzig zou verliezen. De Poolse delegatie had door middel 

van uitgebreid historisch onderzoek geprobeerd de Entente te overtuigen dat de nieuw te vormen staat, Polen, 
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recht zou hebben op de havenstad Danzig. Zo zou Danzig nog tot 1308 Pools zijn geweest en viel de stad tussen 

1466 en 1793 (in dat jaar vond de Tweede Poolse deling plaats en werd de stad Pruisisch) onder de 

soevereiniteit van de Poolse koning.303 De Poolse delegatie wuifde de Duitse bezwaren, die zich beriepen op 

het zelfbeschikkingsrecht, weg door te verwijzen naar de eveneens gedwongen afstand door Oostenrijk van 

Bohemen aan de nieuwe Tsjechische staat.304 Polen had de havenstad nodig als economische corridor voor het 

Poolse achterland die verder geen verbinding met de zee had.305 Waardoor de nieuwe Poolse staat 

economisch zwaar afhankelijk zou worden van Duitsland. Deze argumentatie onderbouwden de Polen verder 

door ook hier weer voortdurend te verwijzen naar de historie. In de 125 jaar dat Polen was opgedeeld tussen 

Rusland, Pruisen en Oostenrijk (gerekend vanaf de derde en laatste Poolse opdeling in 1795) had het Poolse 

volk vanwege de economische achterstelling op de Duitse en Russische handelaren, ook met het verlies van 

Danzig, namelijk sterk geleden.306 De Poolse delegatie maakte dus dankbaar gebruik van de 

geschiedenisboekjes waarin het Poolse onrecht sterk naar voren kwam. Toch prikkelden zij ook de leden van de 

Entente met argumenten zoals de noodzaak tot inperken van het Pruisisch militairisme door Oost-Pruisen 

fysiek te isoleren van Duitsland en delen van West-Pruisen die zouden toebehoren aan de nieuwe Poolse staat 

te onderwerpen aan een ‘Degermanisation’.307 Verder zou de Duitse militaire kracht op de Oostzee een sterke 

slag worden toegebracht door hen de marinehaven Danzig te ontnemen.308  

De Entente, onder leiding van Engeland, vond een volledige overdracht van Danzig aan Polen vanwege 

de grote in Danzig wonende Duitstalige gemeenschap zeer onverstandig. De Engelse premier Lloyd-George 

waarschuwde voor té extreem onrechtvaardige vredesvoorwaarden voor het Duitse volk.309 Niettegenstaande 

dat Lloyd-George zelf wel sterk aandrong op andere strenge voorwaarden zoals een berechting van Duitse 

oorlogsmisdadigers.310 Uiteindelijk kwam in het vredesverdrag een compromis tot stand. Artikelen 100-108 

van de Verdrag van Versailles zagen toe op een internationalisering van de Vrije Stad Danzig. In het eerste 

                                         
303 Polish Commission of Work Preparatory to the Conference of Peace, Gdańsk and East Prussia (Parijs 1919) in: Seeds of Conflict Series I Irredentist 

and Nationalist Questions in Central Europe, 1913-1919 Danzig (Nendeln 1973) 1-47, 4. 
304 Polish Commission of Work Preparatory to the Conference of Peace, Gdańsk and East Prussia,  3. 
305 Ibidem, 38. 
306 Ibidem, 6-7. 

307 Polen voerde de ‘Degermanisation’ na de Eerste Wereldoorlog in de nieuwe Poolse gebieden uit door wetgeving in te voeren die de Duitse 

grondbezitters verdreef van hun land. Deze wetgeving was internationaal gezien zeer gevoelig daar de Duitse inwoners van Polen vielen onder de 

minderhedenbescherming van de Volkerenbond. Het Internationaal Gerechtshof heeft daarom in een advies aan de Volkerenbond de op ‘raciale 

gronden’ ingevoerde en discriminatoire Poolse wetgeving verworpen. Zij riep de Volkerenbond op haar stem als beschermheer van de minderheden 

in Polen, ingevolge artikel 12 van het Poolse Minderhedenverdrag uit 1919, te laten horen. Zie verder: September-editie van de Monthly summary 

of the League of Nations 3.1-12 (January - December 1923) 185-240, 190. Er was ook sprake van een grote vrijwillige exodus door Duitsers uit 

West-Pruisen. Vergelijk daarom ook: Richard Blanke, Orphans of Versailles. The Germans in Western Poland 1918-1939 (Lexington 1993) 46-47 
308 Polish Commission of Work Preparatory to the Conference of Peace, Gdańsk and East Prussia, 39. 
309 Méir, Internationalised Territories, 187. 
310 Huge Purcell, Lloyd George (Londen 2006) 75. 
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artikel doet Duitsland formeel afstand van Danzig en werden de grenzen van de nieuwe stadstaat bepaald.311 

De organisatiestructuur van de Vrije Stad Danzig werd in het tweede artikel op vrij eenvoudige wijze 

geformuleerd. Er kwam namelijk een commissie bestaande uit drie personen. De voorzitter van de commissie 

werd de Hoge Commissaris. Deze werd door de geallieerden en aangesloten mogendheden benoemd (in de 

Volkerenbond). De overige twee leden werden benoemd door respectievelijk Duitsland en Polen.312 Artikel 102 

plaatste Danzig onder bescherming van de Volkerenbond.313 De Hoge Commissaris fungeerde samen met zijn 

commissie vooral als toezichthouder namens de nieuwe soevereiniteitshouder, de Volkerenbond, en 

rapporteerde regelmatig over de uitvoering en ontwikkeling van wetgeving in Danzig en de militaire defensie 

van Danzig. De Hoge Commissaris controleerde voornamelijk of het in Danzig gevoerde beleid niet in strijd was 

met de verdragsbepalingen en met de grondwet van Danzig.314 Hiermee werd Danzig een bijzonder soort  

 

 
Afb. 27 Kaart van Danzig als internationaal gedeelde stad (1932) 

 

 

                                         
311 Artikel 100, Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany Signed at Versailles June 28, 1919, in: The Treaties of Peace 

1919-1923 Vol. 1 Containing The Treaty of Versailles, The Treaty of St. Germain en Laye and The Treaty of Trianon, ed. Lawrence Martin (Clark 

2007) 1-263, 74. 
312 Artikel 101, Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany Signed at Versailles June 28, 1919, 75. 

313 Artikel 102, Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany Signed at Versailles June 28, 1919, 75. 

314 Stahn, The Law and Practice of International Territorial Administration, 176. 
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mandaatstad. Waar gewone mandaatgebieden (daarmee worden onder andere de voormalige Duitse koloniale 

gebieden bedoeld) werden toevertrouwd aan verschillende staten als mandatarissen bleef Danzig onder direct 

toezicht van de Volkerenbond. De gehele wereld verkreeg zo als het ware het mandaat over de voormalig 

Duitse stad Danzig.  

De Hoge Commissaris had niet alleen de leiding in de commissie maar was ook scheidsrechter in geval 

onenigheden tussen Polen en de Vrije Stad Danzig zouden opkomen.315 Tussen Danzig en Polen moest een 

verdrag tot stand komen waarin Danzig binnen de douanegrenzen van Polen werd geplaatst, Polen 

ongehinderd toegang kreeg tot havenfaciliteiten van Danzig, Polen het recht gaf de havens technisch te 

verbeteren waar nodig, het beheer over de rivier de Wisla en de spoorwegen werd aan Polen overgedragen, 

discriminatie jegens Poolse staatsburgers werd verboden en Polen zou de diplomatieke relaties van Danzig in 

het buitenland vertegenwoordigen alsmede zou Polen zorgdragen voor de bescherming van de staatsburgers 

van Danzig in het buitenland.316 Voor wat betreft de Duitse inwoners van Danzig werden zij geacht ipso facto 

hun Duitse nationaliteit verloren te hebben en staatsburger te zijn geworden van de nieuwe Vrije Stad 

Danzig.317  

Vanaf 1919 werd Danzig voor de tweede maal in de geschiedenis een internationaal gedeelde stad, 

formeel gezien dan. In 1807 was Danzig door Napoleon uitgeroepen tot een Vrije Stad en werd het onder de 

bescherming geplaatst van Pruisen en Saksen. Erg onafhankelijk was deze stadstaat niet omdat de Franse 

wetgeving moest worden ingevoerd en het de Engelse handel moest boycotten. In 1814 werd Danzig weer 

onderdeel van het Koninkrijk Pruisen toen het Franse garnizoen zich na een belegering overgaf aan de 

                                         
315 Artikel 103, Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany Signed at Versailles June 28, 1919, 76. Nadat de Hoge 

Commissaris zijn oordeel in disputen tussen Polen en Danzig had uitgesproken volgde vaak een gang naar de Volkerenbond die in een zestal 

gevallen zelfs het Internationaal Gerechtshof te Den Haag moest vragen om advies. Zie verder: Hurst Hannum, Autonomy, Sovereignty, and Self-

Determination. The Accommodation of Conflicting Rights (Pennsylvania 1990) 377. Het onderling wantrouwen verminderde in 1933 sterk doordat 

Polen en Danzig een aantal belangrijke zaken over het gebruik van de haven van Danzig en de rechten voor de Poolse minderheid in Danzig toch 

onderling wisten op te lossen. Zie verder: Arrangement concerning the utilisation of the port of Danzig by Poland and agreement relating to the 

treatment of Polish nationals and other persons of Polish origin or speech on the territory of the Free City (5 augustus 1933) in: League of Nations 

Official Journal, October (1933) 1156-1161. 

316 Artikel 104, Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany Signed at Versailles June 28, 1919, 76. Het artikel heeft 

gezorgd voor een ernstige aantasting van de soevereiniteit van Danzig over haar wateren en haven. Deze kwestie werd urgent toen Polen aangaf 

haar marineschepen te willen stationeren in de haven van Danzig en de Volkerenbond meende dat dit ter bescherming van de neutraliteit van 

Danzig dit niet toegestaan was. Polen en de Volkerenbond zijn vervolgens naar het Internationaal Gerechtshof gestapt, deze heeft besloten in het 

voordeel van Polen.  Met hierbij de kanttekening dat de haven van Danzig niet gezien mag worden als Pools territorium. Hierop heeft de 

Volkerenbond de haven van Danzig opgesteld voor oorlogsschepen van alle nationaliteiten. Zie hiervoor: de Advisory Opinion of 11 December 1931 

regarding Access to, or anchorage in, the Port of Danzig, of Polish War Vessels, in: United Nations, Summaries of Judgments, Advisory opinions 

and orders of the Permanent Court of international Justice (New York 2012) 236-240.  

317 Artikel 105, Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany Signed at Versailles June 28, 1919, 77. Artikel 106 gaf 

volwassen Duitsers evenwel de mogelijkheid binnen twee jaar alsnog te opteren voor het Duitse staatsburgerschap. Zie artikel 106, Treaty of Peace 

between the Allied and Associated Powers and Germany Signed at Versailles June 28, 1919, 77. 
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Pruisische soldaten.318 De internationale status was dus maar van zeer korte duur en was bovendien eerder 

aan te merken als een vazalstaat van Frankrijk dan als een autonome staat die onder de heerschappij stond van 

meerdere landen of heersers. 

Dat het Verdrag van Versailles in 1919 aan Duitsland werd opgedrongen is algemeen bekend. De 

bepalingen over Danzig waren echter ook voor Polen niet bevredigend. Zo zag de Poolse delegatie tijdens de 

vredesbesprekingen een internationalisering en neutralisering van Danzig uit groot wantrouwen jegens 

Duitsland niet zitten. Zij had volgens de Poolse delegatie in de geschiedenis altijd manieren gevonden om 

internationale afspraken naar de eigen hand te zetten.319 Als voorbeeld van de Duitse onbetrouwbaarheid en 

barbaarsheid noemt de Poolse delegatie de moord op de Poolse koning Przemyslaw en de gewelddadige 

verovering van Danzig door de ridders van de Duitse Orde in 1308.320 Het gekozen compromis in de artikelen 

100-108 van het Verdrag van Versailles heeft dus eigenlijk alleen maar verliezers gekend. Desalniettemin moest 

Polen nog komen tot een verdrag met de nieuwe Vrije Stad. Polen moest met dit verdrag normale diplomatieke 

relaties aangaan met Danzig wat zou betekenen dat Polen de soevereine staat van Danzig diende te erkennen. 

Dr. Otto Loening heeft in een bespreking over de relatie tussen Polen en Danzig opgemerkt dat het nieuwe 

verdrag tussen beiden staten niet sprak over een Freistaat maar over een Freien Stadt.321 In het Duits maakt 

deze bewoording veel uit. Zo bestonden in Duitsland meerdere Freien Städte zoals Hamburg en Bremen die als 

autonome deelstaat (tot op de dag van vandaag) functioneerden binnen het Duitse staatsbestel. Een Freistaat 

of Vrijstaat werd in het Duitsland van na de Novemberrevolutie van 1918 geassocieerd met een onafhankelijke 

republiek. Zo werden alle koninkrijken in Duitsland na 1918 een Freistaat of een Volksstaat die op vrijwillige 

wijze deel uitmaakten van de nieuwe Weimarrepubliek. Polen zou er bovendien op hebben gewezen dat artikel 

104, zesde lid, van het vredesverdrag, dat de vertegenwoordiging van Danzig in het buitenland onder Pools 

beheer plaatste, ervoor heeft gezorgd dat helemaal geen sprake kon zijn van een onafhankelijk en soeverein 

Danzig.322 Polen en Danzig kwamen er in 1919 zelf niet uit waardoor een jaar later in Parijs onder auspiciën van 

de Entente wel een verdrag tot kwam. Door in artikel 40 van het nieuwe verdrag te stellen dat iedere 

verandering van dit tussen Polen en Danzig afgesloten verdrag alleen met instemming van beide partijen tot 

stand kon komen werd duidelijk gemaakt dat tussen Polen en Danzig sprake was van een gelijkwaardige 

                                         
318 Wolfgang Ramonat, Der Völkerbund und die Freie Stadt Danzig 1920-1934, deel 18 van de Studien zur Militärgeschichte, Militärwissenschaft und 

Konfliktforschung (Osnabrück 1979) 7-10. 

319 Polish Commission of Work Preparatory to the Conference of Peace, Gdańsk and East Prussia, 9. 

320 Ibidem, 13. 

321 Otto Loening, Danzig. Sein Verhältenis zu Polen und seine Verfassung (Berlijn 1921) 8. 

322 Loening, Danzig, 8. 
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relatie.323 Loening stelt dan ook terecht dat de relatie tussen Polen en Danzig er een van volkenrechtelijke aard 

was in plaats van staatsrechtelijk zoals dit het geval was bij de Duitse Freien Städte.324 

De discussie rondom de internationale status van Danzig laat niet alleen zien dat er geen internationale 

consensus bestond maar ook dat de nieuwe positie van de stad in  de internationale gemeenschap erg vaag 

was. Her Verdrag van Versailles creëert aan de ene kant een nieuwe staat en aan de andere kant ondergraaft 

zij de soevereiniteit van de staat door deze én te plaatsen onder toezicht van de Volkerenbond én 

bevoegdheden aangaande internationale representatie over te laten aan Polen.325 De internationale 

gemeenschap bleek wel bereid Danzig te ondersteunen door maatregelen te treffen zoals de invoering van een 

nieuwe munteenheid, de Gulden, in plaats van de Duitse Mark en het geven van omvangrijke leningen.326 

Samen met de nieuwe vlag en wapen van Danzig was de nieuwe munteenheid een symbool van de nieuwe 

soevereiniteit van de stad. Meer nog dan alleen in de strikte zin der symboliek was de invoering van een 

nieuwe munteenheid, samen met de oprichting van een staatsbank, bedoeld om controle te krijgen over de 

eigen economie. Ook de instelling van een eigen politiemacht was bedoeld om controle te verwerven over de 

veiligheidsstructuren in de nieuwe staat.327 Ondanks dat Danzig beknot werd in zijn soevereiniteit door de 

overdracht van enkele bevoegdheden aan Polen, was Danzig wel soeverein in het nemen van beslissingen 

aangaande belangrijke (interne) elementen van een staat zoals de economie en de veiligheid. 

Een ander element dat de soevereiniteit van een staat markeert is de beschikking over een eigen 

staatsbestel. Tot 15 november 1920 werd Danzig nog namens de Entente bestuurd door Reginald Power en 

fungeerde Danzig als een door de geallieerden bezet gebied. De Entente gaf Danzig uiteindelijk pas zijn 

bestuurlijke vrijheid nadat het verdrag tussen Polen en Danzig was ondertekend en nadat een nieuwe 

constitutie voor Danzig was opgesteld door de op democratische wijze verkozen Constitutionele Assemblee.328 

Onderdeel van de nieuwe constitutie was het wetgevende orgaan, de Volkstag, die op directe wijze door de 

inwoners van Danzig werd gekozen.329 Naast de Volsktag fungeerde de Senaat, dit uit twintig leden bestaand 

orgaan werd gekozen door de leden van de Volkstag.330 De Senaat had samen met de Volkstag en het Poolse 

Ministerie van Buitenlandse Zaken (als representant van Danzig in het buitenland) een grote rol bij het bepalen 

van het buitenlands beleid van  Danzig omdat de voorzitter van de Senaat de verdragen met vreemde 

                                         
323 Artikel 40, Der Danzig-polnische Vertrag vom 9. November 1920, in: Otto Loening, Danzig. Sein Verhältenis zu Polen und seine Verfassung (Berlijn 

1921) 43-50, 50. 

324 Loening, Danzig, 10. 
325 Daarbij werd Danzig sinds 1924 wel de mogelijkheid geboden attachees te stationeren op Poolse ambassades. Zie verder: Ramonat, Der 

Völkerbund und die Freie Stadt Danzig, 151. 
326 September-editie van de Monthly summary of the League of Nations 3.1-12 (January - December 1923) 185-240, 206. 
327 Méir, Internationalised Territories, 193.  
328 John Brown Mason, The Danzig Dilemma. A Study in Peacemaking by Compromise (Londen 1946) 64. 
329 Artikelen 6-24, Die Verfassung der Freien Stadt Danzig (grondwet geldend op 4 juli 1930) ed. Hans Reiβ (Danzig 1931) 10-14. 

330 Artikelen 25-42, Die Verfassung der Freien Stadt Danzig, 14-19. 



 

[95] 

 

mogendheden namens de Vrije Stad Danzig ondertekende.331 De Hoge Commissaris was als vertegenwoordiger 

van de Volkerenbond continu betrokken bij het bepalen van de wetgeving en het afsluiten van verdragen. Zo is 

bekend dat de Hoge Commissaris in de periode tussen 1919 en 1939 meer dan tachtig beslissingen heeft 

genomen aangaande het beleid in Danzig die alleen al betrekking hielden op de verdragen die tussen Danzig en 

Polen waren afgesloten. Deze beslissingen werden overigens meestal aangevochten bij de Volkerenbond door 

ofwel Polen ofwel Danzig zelf.332 Het vergde van de Hoge Commissaris dan ook de nodige diplomatieke 

vaardigheden om te kunnen manoeuvreren tussen alle belanghebbenden die, vanwege de openheid die de 

Volkerenbond nastreefde, ook nog eens automatisch inzage hadden in alle communicatie tussen de Hoge 

Commissaris en de Volkerenbond.333 

De Nederlandse Hoge Commissaris Joost Adriaan van Hamel (1926-1929) constateerde in zijn laatste 

rapport aan de Volkerenbond al dat er grote onenigheid bleef bestaan tussen Duitsland en Polen over de 

grenzen tussen beiden landen. Hij waarschuwde dat Danzig hier als onafhankelijke ministaat tussenin lag en 

dat de bevolking te maken had met continue agressieve propaganda van beide staten waardoor: ‘racial hatred, 

religious discord, national passions and party quarrels are stimulated’.334 Dat de spanning tussen beide staten 

en beide bevolkingsgroepen binnen Danzig, de Duitsers en de Polen, ongekend hoog opliep in 1929 heeft van 

Hamel goed gemerkt. Zo heeft de Nederlander met veel moeite en diplomatie weten te voorkomen dat 15.000 

Duitse oorlogsveteranen (van de Stahlhelm-organisatie) naar Danzig kwamen om te protesteren tegen de in 

hun ogen onrechtvaardige grensafbakening tussen Duitsland en Polen.335 Aan het slot van zijn rapportage 

stelde hij, achteraf bezien terecht, dat:  

 

‘For all these reasons it has seemed to me necessary to give an account of the ever-growing dangers which 
exist. Humanity would be only too justified in complaining if one day it was found that precautions were 
taken too late.’336 

 

                                         
331 V. D. Degan, Sources of International Law (Den Haag 1997) 381. 

332 Stahn, The Law and Practice of International Territorial Administration, 178. 
333 Brief van de Hoge Commissaris te Danzig aan de Secretaris-Generaal van de Volkerenbond over het belang van geheimhouding in de 

communicatie tussen beiden (26 april 1929) Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 179 J.A. van Hamel, 1632-1964, nummer toegang 2.21.081, 

inventarisnummer 54. 

334 Rapport van de Hoge Commissaris te Danzig aan de Secretaris-Generaal van de Volkerenbond over de staat in Danzig (22 februari 1929) NL-

HaNA, Hamel, van, 2.21.081, inv.nr. 54. 

335 Brief Hoge Commissaris van Hamel aan de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken over zijn rapportage aan de Volkerenbond (30 mei 1929) 

NL-HaNA, Hamel, van, 2.21.081, inv.nr. 54. 

336 Rapport van de Hoge Commissaris te Danzig aan de Secretaris-Generaal van de Volkerenbond over de staat in Danzig (22 februari 1929) NL-

HaNA, Hamel, van, 2.21.081, inv.nr. 54. Daar moet bij worden aangetekend dat de antwoorden van Van Hamel in een vraaggesprek met de pers 

inzake de Pools-Duitse relatie met betrekking tot Danzig getuigden van een zeer positieve kijk op de toenmalige situatie. Net als zovelen van zijn 

tijd dacht hij dat het politieke programma van Hitler zoals opgetekend in Mein Kampf betrekking had op de interne Duitse situatie en politiek. 

Verder gaf Van Hamel aan dat door de Poolse diplomatieke houding ten opzichte van Duitsland de relatie in 1934 goed was en dat de 

internationalisering van Danzig niet meer zou leiden tot een oorlog (er was in 1934 ook een Niet-Aanvalsverdrag afgesloten tussen beide landen). 

Zie verder: Tekst van een vraaggesprek met de pers inzake de kwestie Danzig (1934) Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 179 J.A. van Hamel, 

1632-1964, nummer toegang 2.21.081, inventarisnummer 59. 
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Afb. 28 Hoge Commissaris Van Hamel (midden) 1926-1929 

 

Al veel eerder dan 1939 namen de nazi’s in Danzig de macht over ondanks de internationale status van 

Danzig. Mede ingegeven door de onder Duitstalige kiezers levende angst voor een Poolse militaire dreiging 

nadat zij hun kleine garnizoen bij het munitiedepot in de haven van Danzig (dat was toegestaan door de 

Volkerenbond) hadden versterkt met meer dan honderd soldaten, wonnen de nazi’s in 1933 de absolute 

meerderheid in de Volkstag.337 Ervan overtuigd dat ze dit resultaat verder konden verbeteren en nog dronken 

van het succes in de Saarregio (dat massaal voor aansluiting bij Duitsland had gestemd in een referendum) 

organiseerden de nazi’s in 1935 wederom verkiezingen. Het resultaat was dat zij in de Volkstag van Danzig 

zegevierden met een kleine 60% van de stemmen. Deze maal dankzij een enorme propagandamachine, 

intimidatie en het overstemmen van tegengeluiden door ze gewoonweg te verbieden bijeenkomsten te 

houden.338 Aangezien de verkiezingen van 1933 een democratisch verloop kenden en conform de wetgeving 

was gebeurd konden de Hoge Commissaris en de Volkerenbond niets doen tegen de opkomst van het nazisme. 

De sterke intimidatie van politieke tegenstanders tijdens de verkiezingen van 1935 heeft de oppositie 

gemotiveerd om het hooggerechtshof van Danzig te vragen de verkiezingen en de verkiezingsuitslag ongeldig 

te verklaren. Zover wilde het hooggerechtshof niet gaan maar ze steunde wel een correctie van de uitslag 

waardoor welgeteld één stoel in de Volkstag werd vergeven aan een SPD-lid (Socialistische partij) in plaats van 

                                         
337 Herbert S. Levine, Hitler’s Free City. A History of the Nazi Party in Danzig,1925-39 (Chicago 1973) 50,54. 

338 Ibidem, 83-86. 
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aan een NSDAP-lid (nazi-partij).339 De Volkerenbond had zich tijdens het ondemocratische verkiezingsproces 

bewust afzijdig gehouden. Zo werd een petitie in 1935 over het lastigvallen en het monddood maken van de 

katholieke oppositie door de nazi’s door de Volkerenbond naast zich neer gelegd.340  

Sinds 1935 verliep de situatie in Danzig van kwaad tot erger. De nu volledig door de nazi’s beheerste Volkstag 

en Senaat vaardigden steeds meer wetten uit die de oppositie monddood maakte en intimideerde. Zo kwam er 

in juli 1936 een wet die de politieke politie (speciaal voor politieke tegenstanders) de mogelijkheid gaf mensen 

zonder vorm van proces of vooruitzicht daarop voor drie maanden op te sluiten.341 Het meest bizarre hierbij is 

nog wel dat Polen niet protesteerde en wegkeek omdat de oppositie volgens Polen zo mogelijk nog meer anti-

Pools was dan de nazi’s waren.342 Het maakte Polen dus niets uit wat er in Danzig gebeurde na 1935. De 

Volkerenbond maakte tussen 1933 en 1937 de ernstigste crisis in haar bestaan door vanwege het uit de 

Volkerenbond stappen van Duitsland en Japan en de illegale Italiaanse inval in Ethiopië in 1935.343 Een crisis in 

Danzig kon de Volkerenbond er dus niet bij hebben, hetgeen mogelijk verklaart waarom de Volkerenbond de 

petitie van 1935 zo makkelijk opzij schoof. Méir stelt dat de leden van de Volkerenbond blind waren geweest 

voor het opkomende gevaar voor het voortbestaan van Danzig maar ook voor de Volkerenbond zelf. Hij stelt 

dat juist in de jaren vanaf 1933 de Volkerenbond zijn taak als beschermer van Danzig heeft verzaakt.344 Deze 

conclusie is juist maar kan nog worden aangevuld met de informatie dat de functie van Hoge Commissaris sinds 

het overlijden van de Hoge Commissaris Manfredi Gravina (1932-1934) en het lang vacant staan van de post 

aan ernstige erosie onderhevig was geweest. Ook het optreden van de Hoge Commissaris tijdens de crisis in 

1935 kan onhandig genoemd worden omdat hij zich actief bemoeide met de politiek in Danzig en steeds op het 

verkeerde paard wedde. In plaats van boven de partijen te staan steunde de Ier Sean Lester duidelijk de 

oppositie wat tijdens verkiezingstijd weer werd gebruikt door de nazi’s.345  

 

                                         
339 Levine, Hitler’s Free City, 105. 
340 De speciale rapporteur, de latere premier van Engeland, Anthony Eden vond dat de zaak het beste in Danzig zelf opgelost kon worden en stelde 

voor om de behandeling van de petitie uit te stellen tot nader order. Het voorstel werd door de leden van de Volkerenbond omarmd. Zie verder: : 

Januari-editie van de Monthly summary of the League of Nations 15.1-12 (January - December 1935) 1-26, 6-7. De in dat jaar nog ingediende 

petities over de rechtmatigheid van bepaalde wetgeving in relatie tot de grondwet van Danzig werden nog wel behandeld. Echter, behoudens een 

toetsing door het Internationaal Gerechtshof, heeft de Volkerenbond hier niet effectief tegen opgetreden. Zie verder: Nota en briefwisseling tussen 

Willem van Eysinga, lid van het Internationaal Gerechtshof en het secretariaat van de Volkerenbond inzake de verenigbaarheid van wetgeving met 

de grondwet van Danzig (1935) Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 152 Van Eysinga, 1900-1968, nummer toegang 2.21.060, inventarisnummer 

149. 

341 ‘The Danzig Constitution’, in: The Spectator (23 juli 1936) 2.  

342 Levine, Hitler’s Free City, 118. 
343 Anique H. M. van Ginneken, Historical Dictionary of the League of Nations (Oxford 2006) 18-19. 
344 Levine, Hitler’s Free City, 221. 
345 Het werd de nazi’s zo makkelijk gemaakt te propageren dat buitenstaanders zich willen mengen in de interne aangelegenheden van Danzig. Zie 

verder: Levine, Hitler’s Free City, 108-109. 
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Afb. 29 Spotprent op de explosieve situatie in Danzig (1939) 

 

Het jaar 1939 staat bekend als eerste oorlogsjaar van de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers startten de 

oorlog door Polen binnen te vallen. Aan de inval ging een periode van diplomatieke onrust vooraf dat zich 

mede heeft geconcentreerd op Danzig. Duitsland had Polen in maart laten weten dat het streefde naar een 

hereniging van Danzig met Duitsland zodat Oost-Pruisen weer verbonden was met het Duitse Rijk. Polen was 

bereid te kijken naar een verbeterde infrastructurele verbinding tussen Oost-Pruisen en Duitsland maar 

weigerde territorium af te staan (Polen had West-Pruisen immers verkregen met de Vrede van Versailles en 

wilde de status van Danzig handhaven).346 Duitsland deed in april een nieuwe en gevaarlijke zet door het Duits-

Pools Niet-Aanvalsverdrag (1934) eenzijdig op te zeggen.347 De Nederlandse consul-generaal te Danzig stuurde 

in augustus 1939 steeds verontrustendere berichten naar Den Haag. Zo rapporteerde hij over toenemende 

Duitse militaire aanwezigheid in Danzig, vastgelopen onderhandelingen over de Poolse douaniers in Danzig (de 

nazi’s wilden niet meer dat deze in Danzig controles uitvoerden ondanks het feit dat Danzig binnen de Poolse 

douanegrenzen viel), grote protestkoren van de Hitlerjugend etc. Als enig positieve weet hij te noemen een op 

                                         
346 Ludwig Denne, Das Danzig-Problem. In der Deutschen Aussenpolitik 1934-1939 (Bonn 1959) 177-178. 
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handen zijnde uitwisseling van politieke gevangenen tussen Polen en Danzig.348 De situatie was zeer ernstig. 

Uiteindelijk viel Duitsland in de nacht van 31 augustus Polen binnen en verklaarde de nazi-aanvoerder Albert 

Forster op 1 september dat Danzig zich aansloot bij Duitsland.349 Ook al vond de directe strijd tussen Duitsland 

en Polen eind augustus niet meer plaats in Danzig en viel het Duitse leger Polen in het Zuid-Poolse plaatsje 

Gleiwitz binnen, toch speelde het Duitse verlangen om een herstel van de oude Duitse grenzen inclusief Danzig 

een belangrijke rol in de opmaat naar de Tweede Wereldoorlog. 

 

De casus van Danzig laat een duidelijk falen zien. Niet alleen is er toch oorlog uitgebroken om Danzig als 

onderdeel van de na de Eerste Wereldoorlog verloren Duitse gebieden. Ook was de rol van de Volkerenbond 

als nieuwe soevereiniteitshouder, zoals vastgelegd in het Verdrag van Versailles, uitermate teleurstellend. Méir 

wijt dit aan het onterecht grote optimisme over de instelling van de Volkerenbond als een nieuwe wereldorde 

waarin geschillen vreedzaam zouden worden opgelost.350 De vraag of de Volkerenbond überhaupt gezien kan 

worden als de nieuwe soevereiniteitshouder wordt opgeworpen door Ralph Wilde in zijn boek, International 

Territorial Administration. Wilde stelt dat de status van Danzig als Vrije Stad gezien moet worden als een 

bijzondere juridische entiteit en daarom als een soevereine staat op zichzelf.351 De Volkerenbond had namelijk 

niet genoeg controle over het staatsbestel in Danzig en de constitutie van Danzig bood de stad het recht 

zichzelf te besturen.352 Zeker, de Volkerenbond schoot tekort in het uitoefenen van haar controlerende functie 

gedurende de periode van de opkomst van het nazisme in de stad. En zeker, ook kon Danzig een sterke 

controle over de binnenlandse aangelegenheden uitoefenen doordat het beschikte over een eigen wetgevend 

orgaan (dat direct gekozen werd door de inwoners van Danzig), politiemacht, en openbare voorzieningen. De 

enige beperkingen die Danzig kende in zijn soevereiniteit waren de Poolse voorrechten inzake het gebruik van 

de haven, rivier de Wisla en de spoorwegen alsmede de vertegenwoordigende rol van Polen voor Danzig in de 

externe diplomatieke betrekkingen. Met name het laatste kan toch wel gezien worden als een behoorlijke 

inbreuk op de soevereiniteit van Danzig. Hierbij moet niet vergeten worden dat Danzig geen controle 

uitoefende over zijn eigen grenzen doordat het binnen de douanegrenzen van Polen lag. Mede daarom zag de 

Poolse regering Danzig als een onderdeel van staat Polen. Pogingen van Polen om Danzig te incorporeren zijn 

echter niet internationaal geaccepteerd en vanaf ongeveer 1935 lijkt ook Polen afscheid genomen te hebben 

van deze gedachte. 

                                         
348 Brief van de Nederlandse consul-generaal te Danzig aan de minister van Buitenlandse Zaken over de situatie in Danzig (17 augustus 1939) 

Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Geheime Rapporten en Kabinetsrapporten, 1868-1940, nummer toegang 2.05.19, 
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350 Méir, Internationalised Territories, 228 

351 Ralph Wilde, International Territorial Administration. How Trusteeship and the Civilizing Mission Never Went Away (Oxford 2008) 127. 
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Vanwege het staatsbestel dat sterk onafhankelijk kon opereren én vanwege de internationale 

erkenning van Danzig als een aparte juridische entiteit is het gerechtvaardigd te stellen dat Danzig een 

soevereine staat was. Wilde heeft het niettemin mis waar het gaat om de rol van de Volkerenbond. De 

Volkerenbond had het recht wetgeving uit Danzig tegen te houden en kan daarmee gezien worden als een 

vetomechanisme van buitenaf. De Hoge Commissaris fungeerde als beslissende scheidsrechter waar het ging 

om de buitenlandse betrekkingen (met Polen) en ten slotte had de Volkerenbond als beschermer het recht om 

buitenlandse (Poolse) troepen te vragen om de neutraliteit van Danzig te verdedigen.353 Juridisch gezien maakt 

deze garantiefunctie (internationaal vervat in het Verdrag van Versailles) van de Volkerenbond de enige 

rechtmatige soevereiniteitshouder. De Volkerenbond was het hoofd van het gezin dat Danzig heette. Een gezin 

dat wellicht niet de volledige beschikking had over de Interdependence Sovereignty maar wel over de 

International Legal Sovereignty en Domestic Sovereignty. De Westphalian Sovereignty is in het geval van Danzig 

moeilijker te verdedigen. Deze lag voortdurend onder vuur vanwege Poolse invloeden op de diplomatieke 

betrekkingen van Danzig maar nog meer vanwege de continue invloed en propaganda vanuit Duitsland. Toen 

de nazi’s in 1933 de meerderheid hadden in de Volkstag was het helemaal gedaan met de feitelijke Westfaalse 

Soevereiniteit van Danzig en werd het een verlengstuk van de naziregering in Berlijn.  

 Danzig heeft uiteindelijk dus gefaald vanwege meerdere factoren. De voornaamste oorzaak lag al in het 

feit dat Danzig een gedwongen compromis was dat enkel kon worden uitgevoerd zolang de leden van de 

Entente met haar militaire en diplomatieke macht bereid waren dit compromis te verdedigen. Opmerkelijk is 

dat na de Tweede Wereldoorlog de interesse in het concept van een internationaal gedeelde stad als 

vreedzaam alternatief voor territoriale conflicten snel was verdwenen. Toch dienden zich na 1945 nog twee 

casussen zich aan: Triëst en Jeruzalem. Wat betreft Danzig, deze internationaal gedeelde stad is op het internet 

nog niet geheel vergeten getuige de website van een “regering van Danzig” in ballingschap.354 

  

4.2 Triëst, een truststad 1947-1954 
Italië behoorde met Duitsland tot de verliezers van de Tweede Wereldoorlog en als oorlogsbuit claimde een 

der overwinnaars, maarschalk Josip Tito, de Italiaanse havenstad Triëst met zijn omgeving, Venezia Giulia, voor 

Joegoslavië. De oplopende spanning binnen de geallieerden die langs de politiek-ideologische lijnen liep der 

kapitalisten of liberalen en communisten werd tegen het einde van de oorlog steeds duidelijker merkbaar. Tito 

behoorde tot het communistische kamp en was daarmee een logische bondgenoot van Joseph Stalin, de leider 

van de Sovjet-Unie. Italië werd door de westerse bondgenoten beschouwd als een land dat tegen iedere prijs 
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binnen de invloedsfeer van het liberale westen zou moeten blijven.355 De Italiaanse regering onder leiding van 

Alcide de Gasperi eiste dat Triëst bij Italië zou blijven. De stad was ten koste van vele Italiaanse slachtoffers in 

de Eerste Wereldoorlog in 1918 afgenomen van Oostenrijk-Hongarije en bij Italië gevoegd.356 Het grote belang 

dat Italië hechtte aan Triëst werd ook door de Engelse premier Winston Churchill gezien en onderkend. 

Churchill suggereerde op 30 april 1945 bij president Harry Truman van de Verenigde Staten dat een 

verdediging van de Italiaanse rechten op Triëst zou kunnen leiden tot: ’harmonious combination of between 

the United States, the British and Italian governments and would split or render ineffective the Communist 

movement in Italy and especially Northern Italy’.357 Stalin zag een nieuwe oorlog tussen het liberale westen en 

het communistische oosten niet zitten en droeg daarom Tito op zich terug te trekken uit Triëst en omgeving.358 

Tito wilde het bezette grondgebied per se behouden en ging daarom niet in op dit bevel uit Moskou. Begin mei 

naderden de Amerikaanse troepen Triëst en de Engelse en Amerikaanse regeringen eisten op 11 mei dat Tito 

zijn troepen uit het gebied zou halen. Om deze eis kracht bij te zetten was Truman na lang aarzelen op 21 mei 

bereid geweest om de Amerikaanse troepen desnoods met massaal geweld Triëst binnen te laten vallen. Reeds 

op 16 en 18 mei maakte de Amerikaanse diplomaat Alexander Kirk op conferenties bekend dat de VS klaar 

stond om een oorlog te starten tegen Joegoslavië. Hierop bond Tito in en precies op 21 mei ontruimde 

Joegoslavië het gebied waarop de Engelse en Amerikaanse troepen de stad Triëst bezetten.359 

 Tijdens de vredesbesprekingen in 1946 tussen Italië en de geallieerden was Stalin bereid tot het doen 

van concessies aan Italië (en daarmee aan de westerse bondgenoten). Juist deze concessies en ook de eerder 

door Stalin gegeven opdracht om Triëst te ontruimen hebben bij Tito kwaad bloed gezet. De Joegoslavische 

delegatie heeft vervolgens gedreigd om weg te lopen bij de vredesonderhandelingen. Dit dreigement ziet 

historicus Svetozar Rajak als een eerste voorteken van de latere breuk in 1948 tussen de Sovjet-Unie en 

Joegoslavië.360 Over een definitieve oplossing dan wel verdeling van Triëst worden de partijen het uiteindelijk 

niet eens waardoor met de Vrede van Parijs (1947) tussen Italië en de geallieerden, besloten werd Triëst te 

internationaliseren.361 Wel was tijdens de onderhandelingen een snelle overeenkomst tussen Frankrijk, 

                                         
355 Kaeten Mistry, The United States, Italy and the Origins of Cold War. Waging Political Warfare, 1945-1950 (Cambridge 2014) 25-26. 
356 Ibidem, 38. 

357 J.R. Whittam, ‘Drawing the Line: Britain and the Emergence of the Trieste Question’, in: The English Historical Review, Vol. 106 (Oxford april 

1991) 346-370, 367. 
358 Mistry, The United States, Italy and the Origins of Cold War, 38. 
359 Whittam, ‘Drawing the Line’, 369. 
360 Svetozar Rajak ‘The Cold War in the Balkans, 1945-1956’, in: Melvyn P. Leffler en Odd Arne Westad ed., The Cambridge History of the Cold War, 

Vol. 1 (Cambridge 2010) 198-220, 202. 

361 Het Italiaans gezantschap heeft op gelijkende wijze zoals Polen dat eerder deed met het Danzig-vraagstuk tijdens de Vredesconferentie te 

Versailles, een uitgebreid historisch, geografisch, economisch en etnisch onderzoek gedaan naar Triëst ten einde haar claim op Triëst te 

onderbouwen tijdens de vredesbesprekingen in Parijs. Zie hiervoor: Trieste. La thèse italienne (1946) Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands 

Gezantschap (later Ambassade) in Italië (Rome), Consulaat (-Generaal) te Genua (1945-1958), Consulaat-Generaal te Milaan en Consulaat te 

Napels (1943-1970), nummer toegang 2.05.193, inventarisnummer 697.  
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Engeland, de VS en de SU bereikt over een internationaal beheer over de haven van Triëst.362 Hierdoor kwam 

er een knip in de onderhandelingen waarbij het beheer over de stad Triëst en omstreken en een beheer over 

de haven twee afzonderlijk te bespreken onderwerpen waren. In de Vrede van Parijs werden de grenzen van 

Triëst besloten in artikelen 3 en 4 terwijl de grondslag voor het Vrije Territorium van Triëst kwam te liggen in 

artikel 21.363 Italië verklaart hierin afstand te doen van de soevereiniteit van Triëst. De integriteit en 

onafhankelijkheid van de nieuwe staat zou voorts worden bewaakt door de Veiligheidsraad van de Verenigde 

Naties die ook een Permanent Statuut voor Triëst zou opstellen.364 Artikel 2 van het Statuut gaf de 

Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid om: ‘(a) ensure the observance of the present Statute and in 

particular the protection of the basic human rights of the inhabitants. (b) ensure the maintenance of public 

order and security in the Free Territory’.365 Het statuut regelde verder een volledige (toekomstige) 

neutralisering en demilitarisering van Triëst, burgerschap van de inwoners van Triëst (met een kwalificering van 

de politieke rechten), officiële talen, de vlag, het rechtssysteem, de organisatie van een democratisch gekozen 

constitutionele raad (om te komen tot een grondwet voor Triëst) monetaire beleid en de organisatie van de 

politie.366  

Ook de instelling van een bestuurssysteem werd met het Statuut geregeld. Zo stond een gouverneur 

aan het hoofd van de regering, werd een wetgevend orgaan, de Assemblee, ingesteld die gekozen werd door 

het volk van Triëst.367 De gouverneur zou in overleg met Italië en Joegoslavië worden benoemd en ontslagen 

door de Veiligheidsraad maar mocht zelf in ieder geval niet de Italiaanse of Joegoslavische nationaliteit 

bezitten.368 Anders dan de Hoge Commissaris in Danzig bezat de gouverneur het recht om rechters te 

benoemen en had hij de mogelijkheid om de regering van Triëst tijdelijk op non-actief te zetten alsmede 

wetgeving te blokkeren. Dit kon hij doen wanneer hij vermoedde dat het regeringsbeleid of de voorgestelde 

wetgeving in strijd was met de bepalingen in het Statuut of raakte aan de verantwoordelijkheden van de 

                                         
362 Rapport aan de Secretaris-Generaal van de Vredesconferentie te Parijs over de onderhandelingen met betrekking tot een Vrijhaven Triëst (20 

augustus 1946) Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Code-archief 1945-1954, nummer toegang 2.05.117, 

inventarisnummer 17045. 
363 Artikelen 3 en 4, Treaty of Peace With Italy. Signed at Paris (10 februari 1947) in: United Nations Treaty Series. Treaties and international 

agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations, Volume 49 (New York 1950) 126-170, 129-130. 

364 Artikel 21, Treaty of Peace With Italy, 137-138. 

365 Artikel 2, Permanent Statute of the Free Territory of Trieste, Annex VI, Treaty of Peace With Italy, 186-200, 187. Het Statuut is in werking 

getreden na het unaniem aannemen van Veiligheidsraadresolutie 16 van 10 januari 1947. Er was nog enige discussie vooraf over de rechtmatigheid 

van een VN-bestuur over Triëst maar deze werd door de Secretaris-Generaal snel beëindigd door te wijzen op de bepaling in artikel 24 van het 

Handvest waarin een basis wordt gelegd voor het regeren namens de lokale bevolking ten einde de veiligheid en stabiliteit te garanderen. Zie 

Stahn, The Law and Practice of International Territorial Administration, 417-418.  

366 Artikelen 5-8, 14-16 en 28, Permanent Statute of the Free Territory of Trieste, 187-188, 190, 194. Tot de inwerkingtreding van het Statuut werd 

Triëst militair bezet door 5000 manschappen van Engeland, 5000 manschappen van de VS en 5000 manschappen van Joegoslavië. Zie Artikel 5, 

Instrument for the Provisional Regime of the Free Territory of Trieste, Annex VII, Treaty of Peace With Italy, 197-200, 198. 

367 Artikel 9, Permanent Statute of the Free Territory of Trieste, 188. 

368 Artikel 11, Permanent Statute of the Free Territory of Trieste, 189. 



 

[103] 

 

Veiligheidsraad.369 In Triëst kon de gouverneur dus al ingrijpen voordat een wet van kracht werd in plaats van 

het achteraf te beoordelen. Ook bezat de gouverneur de macht om een regering tijdelijk naar huis te sturen en 

kon de gouverneur in situaties waarbij de integriteit van Triëst in het geding zou zijn wetgeving of 

beleidsmaatregelen opleggen aan de regering van Triëst.370 Ten slotte bezat de gouverneur (ook anders dan de 

Hoge Commissaris in Danzig) het recht om gratie te verlenen.371 

 Nog een groot verschil met Danzig was dat Triëst eigenstandig diplomatieke betrekkingen mocht 

onderhouden met vreemde mogendheden. De enige beperking was gelegen in het feit dat de gouverneur kon 

voorkomen dat verdragen inwerking traden als hij vond dat de verdragsbepalingen in strijd waren met het 

Statuut, de grondwet of wetten van Triëst.372 Eveneens sterk verschillend met de situatie in Danzig was de al 

eerder genoemde Vrijhaven. Deze werd een douanevrije haven waarin koopvaardijschepen vrij de haven 

binnen konden worden gebracht.373 Ofschoon de haven wel werd gezien als een onderdeel van Triëst, de 

wetten van Triëst golden ook in de Vrijhaven en wanneer goederen uit de haven naar Triëst zouden worden 

getransporteerd moesten douaneheffingen worden betaald. De situatie in de haven laat zich beste omschrijven 

door het te vergelijken met de situatie op internationale luchthavens van vandaag de dag. Zo kan men eenmaal 

voorbij de douane, in de transitzone ook taxfree shoppen, op dat moment bevind men zich niet meer onder 

het belastingregime vaan een staat. Het dagelijks beheer over de haven werd uitgeoefend door een directeur 

die door de gouverneur werd benoemd na een voordracht van de regering van Triëst. Ook hier gold weer de 

bepaling dat de directeur niet de Italiaanse of Joegoslavische nationaliteit mocht bezitten.374 De directeur had 

verregaande bevoegdheden, zo mocht hij bye-laws instellen en had hij de volle verantwoordelijkheid over het 

beheer, bestaan en ontwikkeling van de haven.375 Zijn handelen alsmede het reilen en zeilen in de haven werd 

gecontroleerd door een Internationale Commissie bestaande uit vertegenwoordigers van Frankrijk, Engeland, 

SU, VS, Joegoslavië, Italië, Tsjecho-Slowakije, Polen, Zwitserland Oostenrijk en Hongarije.376  

 Er waren dus grote verschillen in de wijze waarop de internationale gemeenschap (vertegenwoordigd 

door de Veiligheidsraad) haar controle kon uitoefenen over het bestuur in Triëst. Doordat de gouverneur veel 

meer bevoegdheden had om tijdig in te grijpen in bestuurszaken of wetgeving maar ook doordat de Vrijhaven 

was losgeweekt van een controle door de regering en het wetgevend orgaan van Triëst. Bovendien was de 

invloed van de buurlanden, Italië en Joegoslavië, op de uitvoerende macht veel kleiner wanneer dat wordt 

vergeleken met de invloed die Polen had op Danzig via bijvoorbeeld de douanecontroles, diplomatieke 

                                         
369 Artikelen 19-20, Permanent Statute of the Free Territory of Trieste, 191-192. 
370 Artikel 22, Permanent Statute of the Free Territory of Trieste, 192. 

371 Artikel 23, Permanent Statute of the Free Territory of Trieste, 193. 

372 Artikel 24, Permanent Statute of the Free Territory of Trieste, 193. 

373 Artikel 1, Instrument of Free Port of Trieste, Annex VIII, Treaty of Peace With Italy, 200-207, 200. 

374 Artikel 18, Instrument of Free Port of Trieste, Annex VIII, 204.  

375 Artikelen 19-20, Instrument of Free Port of Trieste, Annex VIII, 204-205. 

376 Artikel 21, Instrument of Free Port of Trieste, Annex VIII, 205. 



 
Internationaal Gedeelde Steden 

 
 

[104] 
 

vertegenwoordiging en beheer over de water- en spoorwegen. Grote overeenkomsten met Danzig als 

internationale stad zijn er evenwel genoeg te vinden. Zo was ook hier sprake van een territoriaal conflict tussen 

twee staten bij het beëindigen van een wereldoorlog dat middels een opgelegd compromis werd beslecht. Ook 

hier was sprake van een stadsbevolking die zeer sterke banden bleef houden met het oude moederland 

vanwege het grote Italiaanssprekende deel van de bevolking. De gedwongen afstand van Italiaans territorium 

zoals Triëst kon dan ook op grote woede en protesten onder de Italiaanse bevolking rekenen.377  

 Toch leek er met het nieuwe Permanent Statuut een betere internationale oplossing te zijn bereikt 

voor een territoriaal conflict in vergelijking met Danzig bijna dertig jaar eerder tijdens de Vredesconferentie te 

Parijs. Leek, want doordat Triëst na de ontruiming van de Joegoslavische troepen in mei 1945 en de 

daaropvolgende militaire bezetting werd verdeeld in twee militaire zones was er een heel andere werkelijkheid 

ontstaan. Het Vrije Territorium van Triëst was namelijk onderverdeeld in een A zone (de stad Triëst met haven 

en een kleine strook daaromheen omvattend) en in een B zone (het grootste deel van oostelijk Venezia Gulia). 

Zone A werd bezet door een Amerikaans/ Engels leger en Zone B door het Joegoslavisch leger.378 Totdat een 

gouverneur zou worden aangesteld door de Veiligheidsraad werden de zones apart van elkaar bestuurd door 

de militaire leiding van iedere zone.379 Het Permanent Statuut kon dus pas echt in werking treden op het 

moment dat een gouverneur zou worden aangesteld en juist dit is nooit gebeurd. Italië (met steun van het 

westen) en Joegoslavië (met steun van de SU) konden het niet eens worden over de persoon die de functie zou 

moeten bekleden. Méir wijst op drie factoren die uitleggen waarom Tito en de SU geen haast hadden met het 

in werking treden van het Permanent Statuut. Allereerst was er de interne situatie van Triëst. Deze was erg 

instabiel door de hoge werkloosheid als gevolg van een massale verplaatsing van scheepsactiviteiten naar 

Italiaanse havens. Tito dacht deze instabiliteit te kunnen uitbuiten door de inwoners de optie te bieden om lid 

te worden van de Joegoslavische gemeenschap.380 Als tweede factor noemt Méir het tussen 1947-1948 

realiseren van de agenda van de SU om te bewerkstelligen dat alle Oost-Europese staten een communistische 

regering kregen. Tito had volgens Méir gehoopt Triëst met steun van de SU onderdeel te maken van het 

‘economic design of the united Soviet Bloc in Europe’.381 Als derde en laatste factor noemt Méir de Italiaanse 

verkiezingen van 1948 waarin een stevige strijd werd uitgevochten tussen de Italiaanse communistische 

partijen en Italiaanse nationalistische partijen. Triëst werd als inzet in de verkiezingscampagne gebruikt door 

beide kampen. De westerse permanente leden van de Veiligheidsraad (Frankrijk, de VS en Engeland) vreesden 

een mogelijke communistische overwinning in Italië en gingen zich actief bemoeien met de verkiezingen. Zij 

                                         
377 Mistry, The United States, Italy and the Origins of Cold War, 39. 
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vaardigden daarom een proclamatie uit waarin zij de SU verzoeken om akkoord te gaan met een teruggave van 

Triëst aan Italië. Ze hadden vastgesteld dat het onmogelijk geworden was een gouverneur te benoemen en 

hadden geconcludeerd dat de B zone inmiddels volledig in Joegoslavië was geïncorporeerd, wat inging tegen de 

wens van de grote mogendheden om de bewoners van het Vrije Territorium van Triëst een democratisch en 

vrij leven te bieden.382 De tripartite verklaring was duidelijk een verkiezingsstunt van de westerse geallieerden 

maar is duur gebleken omdat Italië met de verklaring in de hand steevast om actie van het westen vroeg.383  

 
Afb. 30 Spotprent op de verlokkerijen die door het communisme (links) en het westen (rechts werden ingezet tijdens de Italiaanse verkiezingen (1948) 

 

  

 

De Koude Oorlog die in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken heeft een effectieve 

werking van het Permanent Statuut dus onmogelijk gemaakt. Daarmee was het Vrije Territorium van Triëst een 

theoretische exercitie gebleken. Het territorium dat van Italië afhandig was gemaakt werd nu in tweeën gehakt 

en bestuurd door militairen. Toch probeerden de Engelsen en Amerikanen de A zone nog enigszins de vorm te 

geven van een eigenstandig staatje door de Italiaanse munteenheid in te voeren (en zo aan te sluiten op het 

Italiaanse economische systeem) en een lokaal bestuur naar Italiaans voorbeeld in te stellen die middels 

                                         
382 Méir, Internationalised Territories, 260. 
383 In een verslag van de Nederlandse gezant te Joegoslavië over zijn bezoek aan Triëst in 1952 zette hij voor de Minister van Buitenlandse Zaken 

uiteen wat de Italianen als ‘het grootste probleem voor Europa’ noemen en wat hun motieven waren. De Italiaanse regering misbruikte volgens de 

gezant de zaak Triëst als een afleidingsmanoeuvre voor de binnenlandse problemen rondom landhervormingen. Hiervoor heeft zij de zaak 

internationaal op scherp gezet door Joegoslavië te beschuldigen van een communistische samenzwering met de SU (met wie Tito in 1950 definitief 

gebroken had) ten einde Triëst over te nemen. Deze verzonnen samenzwering zag de gezant als een bewijs dat Italianen meer belang hadden bij 

het voortzetten van strijdvaardige taal in de richting van Joegoslavië dan te zoeken naar een ook door Tito zo gewenst compromis. Zie: Brief van 

de Nederlandse gezant te Joegoslavië aan de Minister van Buitenlandse Zaken over zijn bezoek aan Triëst (18 augustus 1952) Nationaal Archief, 

Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Code-archief 1945-1954, nummer toegang 2.05.117, inventarisnummer 16674.  
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verkiezingen door de inwoners van Triëst kon worden gekozen.384 Toen in 1952 een grote Italiaanse 

protestactie uitbrak ter gelegenheid van de vierde verjaardag van de tripartite verklaring probeerden de 

Amerikanen en Engelsen in een conferentie met Italië de boel te sussen door meer bevoegdheden over de A 

zone over te dragen aan de Italiaanse regering. Zo zou de Italiaanse regering verschillende directeuren kunnen 

benoemen voor het civiele bestuur van de stad waardoor het civiele bestuur van zone A geheel in handen 

kwam van de Italiaanse regering.385 Opmerkelijk is dat Joegoslavië bij deze overdracht van bevoegdheden 

geheel buiten beschouwing was gelaten, wat wijst op een nadere definitieve verdeling van het Vrije 

Territorium van Triëst.  

 Tito had nog geprobeerd tot een zelfstandige overeenkomst te komen met de Italiaanse regering over 

het gehele territorium van het Vrije Territorium van Triëst. Hij stelde zelfs voor om het beheer over het gebied 

te delen met Italië door er een condominium van te maken. Hetgeen bewijst dat een middeleeuws concept 

zoals een condominium nog altijd in het midden van de twintigste eeuw een mogelijkheid bleek om op vredige 

wijze een oplossing te vinden voor territoriale conflicten. Dit voorstel werd door de Italiaanse regering echter 

resoluut van de hand gewezen nu zij merkte steeds meer invloed te krijgen op de hoofdprijs: de stad Triëst.386 

De spanning liep intussen hoog op. Tito verklaarde op 28 augustus 1953 dat de B zone officieel onderdeel zou 

worden van Joegoslavië.387 Deze verklaring leidde tot oplopende militarisering aan beide zijden van de 

Italiaans-Joegoslavische grens en vroeg om nieuwe diplomatieke inspanningen. Joegoslavië werd nu wel bij de 

conferentie in Londen betrokken.388 Na intensieve onderhandelingen in een vijandig klimaat (met rellen in 

Triëst die werden neergeslagen door de politie) werd in een memorandum of understanding tussen Engeland, 

de VS, Italië en Joegoslavië op 5 oktober 1954 besloten tot een ontruiming van de militaire bezetting van Triëst 

door Engeland, de VS en Joegoslavië, werd de A zone onderdeel van Italiaans grondgebied en de B zone van het 

                                         
384 Méir, Internationalised Territories, 262.  
385 Brief van de Nederlandse gezant te Joegoslavië over de crisis in 1952 aan de Minister van Buitenlandse Zaken (21 mei 1952) NL-HaNA, 

Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 16674. De Sovjet-Unie protesteerde hevig tegen deze overeenkomst omdat zij hiermee 

de vredesregeling van 1947 zouden schenden. Desalniettemin werd een klacht hiertegen in de Veiligheidsraad verworpen. Zie: brief van de 

Nederlandse ambassadeur te Londen met bijgevoegde nota van de Sovjet-Unie over de gesloten overeenkomst tussen de VS, Engeland en Italië 

inzake Triëst, aan de Minister van Buitenlandse Zaken (27 juni 1952) Nationaal Archief, Den Haag, Gezantschap/Ambassade en Nederlandse Missie 

in Italië (Rome), nummer toegang 2.05.289, inventarisnummer 1538. 
386 Brief van de tijdelijk zaakgelastigde te Rome aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het afwijzen van de Joegoslavische voorstellen (23 

augustus 1952) NL-HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 16674. Ook door het Vaticaan, dat zich er in 1953 mee ging 

bemoeien, werd een eventuele definitieve internationalisering van Triëst gezien als een gruwelgedachte. De Heilige Stoel trok in een onderhoud 

tussen de Nederlandse gezant en de Staatssecretaris van het Vaticaan, een interessante vergelijking: ‘…er zou daar een soort Shanghai ontstaan 

en de ellende ware niet te overzien.’ Zie: brief van de Nederlandse gezant bij de Heilige Stoel aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de 

onderhandelingen inzake Triëst (16 november 1953) Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Code-archief 1945-1954, 

nummer toegang 2.05.117, inventarisnummer 16675. 
387 Méir, Internationalised Territories, 264. 
388 Memorandum van DEU/WE aan de Chef van DEU (Directie Europa van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) over een debat in de Italiaanse 

Kamer van Afgevaardigden over de kwestie Triëst met daarbij een uiteenzetting van de recente gebeurtenissen (27 november 1953) NL-HaNA, 

Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54, 2.05.117, inv.nr. 16675. 
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Joegoslavisch grondgebied.389 Ofschoon hiermee een einde kwam aan de bijzondere situatie van Triëst werd 

de overeenkomst pas echt definitief in 1975. Toen de Italiaans-Joegoslavische grenzen in een nieuw verdrag 

werden vastgesteld.390 Hoe onvermijdelijk deze uitkomst ook leek gezien het feit dat de regio waarin Triëst lag 

al sinds de Tweede Wereldoorlog was verdeeld in een A en B zone, het was de Koude Oorlog die uiteindelijk 

voor het niet functioneren van het Vrije Territorium van Triëst als een internationaal gedeelde stad heeft 

gezorgd. 

 

 
Afb. 31 Triomfantelijke intocht van de Italiaanse president in Triëst (4 november 1954) 

 

Triëst was in meerdere opzichten verschillend met Danzig als een (theoretische) internationaal gedeelde stad. 

In het Permanent Statuut, dat dus nooit in werking is getreden, was een veel sterkere rol voorzien voor de 

gouverneur die als vertegenwoordiger van de Veiligheidsraad zou handelen. Beiden waren stedelijke gebieden 

wiens soevereiniteit na een wereldoorlog in handen is gelegd van de internationale gemeenschap. In beide 

gevallen is de internationale gemeenschap uiteindelijk tekort geschoten bij de uitvoering van haar taak als 

soevereiniteitshouder. Triëst was net als Danzig geen territorium dat namens de soevereiniteitshouder onder 

de voogdij kwam van één staat zoals dit wel het geval was met andere trustgebieden zoals Samoa of Somalië. 

Het bleef onder rechtstreeks toezicht staan van de Verenigde Naties. Doordat Joegoslavië, gesteund door de 

SU, en Italië, gesteund door de westerse bondgenoten, de benoeming van een gouverneur frustreerden heeft 

                                         
389 Memorandum of Understanding between the governments of Italy, the United Kingdom, the United States and Yugoslavia regarding the Free 

Territory of Trieste (5 oktober 1954) Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Code-archief 1945-1954, nummer toegang 
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Triëst nooit kunnen functioneren als een internationaal gedeelde stad maar werd het militair bezet en 

uiteindelijk opgedeeld. Triëst bezat dus uiteindelijk nooit de Domestic Sovereignty, afgezien van de Engels-

Amerikaanse poging om de burgers in de A zone invloed uit te laten oefenen op het burgerbestuur door 

verkiezingen. Ook de Interdependence en Westphalian Sovereignty zijn door de militaire bezetting nooit 

uitgeoefend door Triëst. Zelfs de International Legal Sovereignty is door het niet inwerking treden van het 

Permanent Statuut maar ten dele werkelijkheid geworden. Alleen het Vredesverdrag van Parijs waarin het Vrije 

Territorium van Triëst wordt erkend door de internationale gemeenschap (ook omdat deze door de 

Veiligheidsraad is omarmd) is een vorm van International Legal Sovereignty. Het is echter nog maar de vraag of 

je daarvan kunt blijven spreken wanneer het verdrag niet in zijn geheel is uitgevoerd. 

 
 

4.3 Jeruzalem, een hypothetische modelstad 
Triëst was een niet werkelijk functionerende internationaal gedeelde stad gebleken, Jeruzalem is als 

internationale stad zelfs nooit verder gekomen dan een resolutie van de VN-Veiligheidsraad. Des te 

merkwaardig is het dat de Veiligheidsraad koos voor de optie van een internationalisering van Jeruzalem. Dit 

omdat eind 1947 al duidelijk geworden was dat een inwerkingtreding van het Permanent Statuut van Triëst 

nog lang op zich zou laten wachten doordat men het niet eens werd over de benoeming van een gouverneur.  

 Palestina was een mandaatgebied dat aan Engeland was toevertrouwd na de Eerste Wereldoorlog door 

de Volkerenbond. Hierbij kreeg Engeland de onmogelijke opgave mee om:  

 

‘Whereas the Principal Allied powers have also agreed that the Mandatory should be responsible 
for putting into effect the declaration originally made on November 2nd, 1917, by the 
Government of His Britannic Majesty, and adopted by the said Powers, in favour of the 
establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, it being clearly understood 
that nothing should be done which might prejudice the civil and religious rights of existing non-
Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other 
country…’391 

 

Engeland moest zorgen dat joden terug konden keren naar Palestina en tegelijkertijd mocht de niet-joodse 

gemeenschap die al woonde in Palestina niet gekrenkt worden in hun rechten. Ondanks deze moeilijke opgave 

die tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog door een grote migratiestroom van joden naar Palestina nog 

zwaarder werd, heeft Engeland tot 1948 het mandaat over Palestina gehouden. Na een serie aanvallen in 1946 

door joodse groeperingen op bruggen, spoorwegen, olie- en havenfaciliteiten en op Engelse burgers en 

militairen met als dieptepunt een zeer dodelijke aanslag op het Engelse hoofdkwartier, wilde Engeland in 1947 

                                         
391 De Preambule van de mandaattekst waarin Engeland het mandaat over Palestina krijgt, bevestigd door de Volkerenbond op 24 juli 1922, in: 

Gregory S. Mahler en Alden R.W. Mahler, The Arab – Israeli Conflict. An introduction and documentary reader (Abingdon 2010) 58-63, 58. 
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van het mandaat af door het terug te geven aan de Verenigde Naties als de rechtsopvolger van de 

Volkerenbond.392  

 Een speciale commissie van de Verenigde Naties onderzocht de Joods-Palestijnse kwestie en kwam op 

1 september 1947 tot de conclusie dat het mandaat inderdaad beter kan worden opgeheven en stelde twee 

verschillende alternatieven voor.393 Het tweede alternatief leidde tot de oprichting van een federaal Palestina, 

bestaande uit een Joods en Arabische deelstaat. Beide gemeenschappen werden ondanks de grote 

meningsverschillen goed in staat geacht hun problemen op te lossen in het verband van een federale staat. Het 

werd onmogelijk geacht om de sociale en economische verbanden binnen de huidige Palestijnse staat op te 

breken en bovendien zag een deel van de commissie een deling niet als een oplossing voor het Joodse-

probleem (bestaande uit de grote joodse immigratiestroom). De joodse en Arabische inwoners van een 

federale staat zouden beter op basis van gelijke rechten naast elkaar kunnen leven in één staat.394 Wel vond 

de commissie dat garanties moesten worden vastgelegd door de Verenigde Naties bijvoorbeeld voor wat 

betreft het bezoeken van Heilige plaatsen.395 Het eerste en door een grote meerderheid van de 

onderzoekscommissie gedragen alternatief sprak van twee totaal gescheiden staten, één Joodse en één 

Arabische. Alleen op economisch gebied zouden zij verenigd zijn door middel van een economische unie (dat 

hield een douane-unie, een muntunie en een gezamenlijk belang in spoor- en snelwegen, posterijen en 

telefoonlijnen in).396 Als gevolg van een opdeling van Palestina moest een oplossing gevonden worden voor de 

Heilige plaatsen en de garantie van een vrije toegang daartoe. Daarom zou Jeruzalem vanwege de vele Heilige 

plaatsen, historische achtergrond en instandhouding van de historische en religieuze gebouwen, volgens de 

commissie geïnternationaliseerd moeten worden. De geneutraliseerde en gedemilitariseerde stad Jeruzalem 

zou onder een ‘International Trusteeship System’ geplaatst moeten worden. Een Trusteeship Council zou de 

gouverneur moeten aanwijzen die verantwoordelijk moest worden voor het bestuur in de stad. Ook moest om 

de Heilige plaatsen te beschermen een speciale politie-eenheid worden samengesteld van manschappen, niet 

afkomstig uit Palestina (die bovendien noch Arabisch noch joods mochten zijn). Voor een goed functioneren 

van de lokale economie zou Jeruzalem ten slotte onderdeel moeten worden van de economische Palestijnse 

unie.397  

                                         
392 Gudrun Krämer, A History of Palestine. From the Ottoman Conquest to the Founding of the State of Israel (Princeton 2008) 305. 
393 Recommendation I. Termination of the Mandate, Chapter V, United Nations Special Committee on Palestine, Report to the General Assembly Vol. 1 

(3 september 1947) onderdeel van de Official Records of the Second Session of the General Assembly, supplement No. 11 (New York 1947) 
394 Justification for the federal-State solution, Chapter VII, United Nations Special Committee on Palestine, Report to the General Assembly. Drie 

leden van de commissie stemden voor dit plan: India, Iran en Joegoslavië. 
395 Recommendation V. Holy places and religious interests, Chapter V, United Nations Special Committee on Palestine, Report to the General 

Assembly. 
396 Recommendations Part I Plan of partition with economic union justification, Chapter VI, United Nations Special Committee on Palestine, Report to 

the General Assembly. Zeven leden van de commissie stemden voor dit plan: Canada, Tsjecho-Slowakije, Guatemala, Nederland, Peru, Zweden en 

Uruguay. 
397 Recommendations, Part III City of Jerusalem, Chapter VI, United Nations Special Committee on Palestine, Report to the General Assembly. 
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Afb. 32 Foto waarop Engelse militairen mensen fouilleren die de Oude Stad (Jeruzalem) verlaten (1938)  

 

 De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) stemde met Resolutie 181 op 29 november 

1947 in met het plan om Palestina op te delen in een Joodse en Arabische staat. Deel III, waaronder het Statuut 

van Jeruzalem, van de resolutie spreekt van de oprichting van een internationaal gedeelde stad Jeruzalem als 

een trusteeship. Dit om de religieuze vrede in Jeruzalem te handhaven en de vrije toegang tot de Heilige 

plaatsen te verzekeren. Het gehele door de commissie voorgestelde plan met enkele toevoegingen werd 

overgenomen. Zoals de opdracht aan de Trusteeship Council om een grondwet voor Jeruzalem te ontwerpen. 

Ook werd de rol van de gouverneur in het Statuut van Jeruzalem nader omschreven. De gouverneur kreeg een 

nog grotere rol in Jeruzalem wanneer het wordt vergeleken met de rol van de gouverneur in het staatsbestel 

van Triëst. Zo had de gouverneur van Jeruzalem het recht een begroting op te stellen en niet de wetgevende 

vergadering (die wel het recht had belastingwetgeving op te stellen) terwijl in Triëst de begroting werd 

opgesteld door de regering. In het Statuut ontbreekt überhaupt het woord regering, het spreekt enkel van ‘the 

gouvernor and administrative staff’.398  Mede hierdoor was er ook een groot verschil inzake de behandeling 

van de buitenlandse betrekkingen van Jeruzalem. Deze zou in Jeruzalem volledig vallen onder de 

                                         
398 C. Statute of the City, Part III City of Jerusalem, UN General Assembly Resolution 181 II (29 november 1947) gepubliceerd op de volgende (VN) 

website (11-10-2014): http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253. In totaal hebben 33 landen voorgestemd, 13 

landen waren tegen en waren er 10 onthoudingen. 
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bevoegdheden van de gouverneur terwijl in Triëst de buitenlandse betrekkingen onder een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid vielen van de gouverneur en de regering.399 Daarnaast was er de opmerkelijke extra 

toevoeging dat de gouverneur bijzondere bevoegdheden had ten aanzien van de bescherming van Heilige 

plaatsen die tot de ‘special concern’ van de gouverneur behoorden (er staat alleen niet in wat deze 

bevoegdheden inhielden, anders dan dat de gouverneur de beslissingen ten aanzien van de Heilige plaatsen in 

heel Palestina maakte).400 Die bijzondere toevoeging geeft meteen het beoogde karakter van Jeruzalem als 

internationaal gedeelde stad weer. In tegenstelling tot alle eerdere casussen die in deze thesis zijn behandeld 

moest Jeruzalem een internationaal gedeelde stad worden omdat het een religieus belangrijke stad was en niet 

omdat de stad een economisch of militair strategische functie vervulde. Het Statuut van Jeruzalem dat de 

Algemene Vergadering had vastgesteld in de resolutie zou niet later dan 1 oktober 1948 van kracht worden en 

zou in eerste instantie tien jaar gelden waarna een evaluatie door de Trusteeship Council zou worden 

uitgevoerd en de bewoners van Jeruzalem in een referendum eventuele aanpassingen in het Statuut kunnen 

afdwingen.401 

 Het strakke tijdsschema die door de AVVN was vastgesteld werd mede vanwege de snelle terugtrekking 

van Engelse militairen uit het voormalige Palestijnse mandaatgebied onrealistisch geacht door de United 

Nations Palestine Commission die dit in haar eerste verslag in januari 1948 rapporteerde aan de VN-

Veiligheidsraad. 402 Daarnaast werd de resolutie slechts door één van de twee partijen in Palestina 

geaccepteerd. De joodse gemeenschap vierde feest terwijl de Arabische wereld zwoer dat zij nooit de 

rechtmatigheid van de resolutie zouden erkennen.403 Alweer is een beslissing genomen die werd opgelegd aan 

de partijen in een territoriaal conflict. De daaropvolgende oorlog tussen de op 14 mei 1948 uitgeroepen Joodse 

Staat Israël en de Arabische Liga maakte een realisering van Jeruzalem als een internationaal gedeelde stad 

helemaal onmogelijk.404 Ook binnen de VN veranderde in 1948 het klimaat en werd de door de Trusteeship 

Council voorgestelde grondwet weggestemd door de AVVN. In plaats hiervan werd een plan voorgelegd die 

een opdeling van Jeruzalem in een Israëlische en een Arabische zone behelsde. Beide (internationale) zones 

stonden nu, in plaats van een gouverneur, onder de verantwoordelijkheid van een Hoge Commissaris.  Deze 

had, net zoals eerder de gouverneur, als hoofdtaak om de Heilige plaatsen en de vrije toegang daartoe te 

beschermen. Ook zou in het nieuwe plan een ‘General Council’ worden opgericht waarin vertegenwoordigers 

van de beide zones en de VN zitting namen. Deze General Council moest wetgeving opstellen voor de 

                                         
399 Méir, Internationalised Territories, 296. 
400 C. Statute of the City, Part III City of Jerusalem, UN General Assembly Resolution 181 II. 

401 D. Duration of the Special Regime, UN General Assembly Resolution 181 II. 
402 United Nations Palestine Commission, First Monthly Progress Report to the Security Council (29 januari 1948) gepubliceerd op de volgende (VN) 

website (11-10-2014): 

http://unispal.un.org/unispal.nsf/fd807e46661e3689852570d00069e918/feca435dae3b3deb85256c6000615518?OpenDocument.  
403 Méir, Internationalised Territories, 297. 

404 Krämer, A History of Palestine, 315.  
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samenwerking tussen de beide zones en voor de publieke voorzieningen zoals het onderhoud van wegen en 

communicatielijnen. Ter beslechting van disputen over de Heilige plaatsen zou een internationaal tribunaal 

worden  gevormd. Ter bescherming van de Heilige plaatsen zou een kleine politiemacht worden samengesteld 

en onder de leiding van de Hoge Commissaris worden gesteld. Ten slotte werd voorgesteld om een Mixed 

Court op te richten waar rechtszaken moesten worden behandeld waarin betrokken partijen niet tot één en 

dezelfde zone behoorden.405 Het voorgestelde plan ondervond grote weerstand van zowel de Israëlische 

regering alsook de Arabische regeringen. Israël stond erop dat het fait accompli na de verovering door Israël 

van Jeruzalem en grote delen van Trans-Jordanië door de VN werd geaccepteerd.406 Israël zag meer in een 

functionele internationalisering dan een territoriale internationalisering waar dit plan vanuit ging.407 Een 

functionele internationalisering hield in dat er een toezichthoudende rol van de gemeenschap bestond op 

bijvoorbeeld de vrije toegang tot de Heilige plaatsen met eventueel een vetorecht op wetgeving van Israël of 

de Arabisch staten die hiermee in strijd was. Nederland en Zweden hadden een dergelijk voorstel gedaan om 

aan de Israëlische bezwaren tegemoet te komen en werd uiteindelijk door Zweden ingebracht in een ad hoc 

commissie van de AVVN. 408  

 Het plan tot functionele internationalisering werd resoluut door de AVVN afgewezen. De AVVN eiste 

dat het originele plan van 1947 onverkort zou worden uitgevoerd. Het aantal landen dat achter een 

internationalisering van Jeruzalem stond was echter wel sterk afgenomen waardoor de vereiste twee derde 

meerderheid in de AVVN om het voorstel tot een grondwet voor Jeruzalem in werking te laten treden niet 

werd gehaald. Dit kwam vooral door een terugtrekkende beweging van de Sovjet-Unie die hoopte een sterke 

positie in te kunnen nemen in het Midden-Oosten door de Arabische landen te steunen.409 In 1950 was 

opnieuw een mislukte poging ondernomen om een verbeterde versie van de grondwet zoals die door de 

Trusteeship Council was opgesteld voor Jeruzalem door de AVVN aangenomen te krijgen.410 Hierna werd in 

1952 een laatste poging ondernomen om de internationalisering van Jeruzalem met een twee derde 

meerderheid in de AVVN inwerking te laten treden maar deze mislukte wederom. Tot op heden is de kwestie 

rondom Jeruzalem niet opgelost en is resolutie 181 niet (volledig) uitgevoerd.  

 

                                         
405 Méir, Internationalised Territories, 302-303. 
406 Ibidem, 303. 
407 H. Eugene Bovis, The Jerusalem Question (Stanford 1971) 73. De functionele internationalisering zoals Israeël die voorstond was van een andere 

vorm dan zoals Carsten Stahn het in zijn boek, The Law and Practice of Territorial Administration, beschreef. Stahn ging bij functionele 

internationalisering juist uit van een totale verwijdering van de soevereiniteit over een bepaald gebied van de oorspronkelijke 

soevereiniteitshouder. Zie: Stahn, The Law and Practice of Territorial Administration, 50. 
408 Méir, Internationalised Territories, 306. 
409 Ibidem, 307. 

410 De verbeteringen zaten hem vooral in het weglaten van de beperking dat de gouverneur geen Israëlische of Arabische nationaliteit mocht bezitten 

en dat de wetgevende vergadering de mogelijkheid kreeg om een vlag, zegel en wapen voor Jeruzalem goed te keuren in plaats van de Trusteeship 

Council. Zie verder: Bovis, The Jerusalem Question, 87. 
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Na de fouten die werden gemaakt bij de vorming van Danzig als een internationaal gedeelde stad wilden de 

westerse geallieerden in Triëst een sterkere controle door de VN-Veiligheidsraad creëren. Door de Koude 

Oorlog en doordat zowel Joegoslavië als Italië weigerden in te stemmen met een gouverneur over Triëst is de 

internationaal gedeelde stad nooit van de grond gekomen. Toch lag er in Triëst een Permanent Statuut die ook 

volledig in werking zou treden nadat de vacature van gouverneur werd vervuld. In het geval van Jeruzalem kon 

de AVVN al niet tot een overeenstemming komen over de constitutie van Jeruzalem waardoor niet eens was 

toegekomen aan een eventueel gebakkelei over de invulling van de vacature voor een gouverneur. Ook was in 

Jeruzalem door de Israëlisch-Arabische oorlog van 1948-1949 en de terugtrekking van de Engelse troepen door 

de VN geen controle meer mogelijk over Jeruzalem. Het is daarom onmogelijk om ook maar enigszins te 

spreken van een verwezenlijking van Jeruzalem als een internationaal gedeelde stad. Zij bestond simpelweg 

niet. Ze had zelfs geen International Legal Sovereignty omdat binnen de AVVN geen vereiste twee derde 

meerderheid bestond voor instemming van een ontwerp constitutie van Jeruzalem. Een eventueel succes of 

falen van Jeruzalem als internationale stad is daarom niet aan de orde. 

 Opvallend is dat Jeruzalem geen commercieel of militair strategische stad was, anders dan bijvoorbeeld 

Danzig en Triëst, maar dat zij geïnternationaliseerd zou moeten worden omwille van haar grote religieuze 

waarde en om een handhaving van humanitaire normen mogelijk te maken. Wat de drie casussen in dit 

hoofdstuk wel gemeen hadden was dat zij allen uiteindelijk hadden gefaald. In alle gevallen ging het om een 

internationale druk op partijen die een territorium betwisten om een constructie van een internationaal 

gedeelde stad onder de bescherming van de internationale gemeenschap te accepteren. Was de druk na de 

Eerste Wereldoorlog van de internationale gemeenschap nog groot genoeg om Danzig daadwerkelijk te 

internationaliseren, met de intreding van de Koude Oorlog viel de druk door internationale verdeeldheid steeds 

verder weg. Terwijl de International Legal Order steeds grotere vormen aannam door de oprichting van de VN 

en het Handvest waarin de mensenrechten duidelijk werden gedefinieerd, kalfde het draagvlak voor een 

internationale (juridische) constructie voor een internationaal gedeelde stad als vreedzame oplossing voor 

territoriale conflicten steeds verder af. Het is niet eenvoudig om voor die ontwikkeling een verklaring te geven. 

Is het omdat de internationale statenbond verenigd in de VN qua ledenaantal te groot is geworden om een 

internationaal gedeelde stad als internationale gemeenschap effectief en eensgezind te beheren? Of is het 

minder acceptabel geworden om bij territoriale conflicten als internationale gemeenschap een constructie als 

een internationaal gedeelde stad op te leggen als oplossing vanwege bijvoorbeeld het belang van het 

zelfbeschikkingsrecht van volkeren? De voorbeelden van Danzig, Triëst en Jeruzalem hadden allemaal een 

ondemocratisch karakter in zich. Al was bij Danzig en Triëst nog wel een constiutionele raad (gekozen door het 

volk) mogelijk. Of zijn de internationale spelregels van vandaag de dag nu zo volmaakt dat die de commerciële/ 

militaire en humanitaire belangen van iedereen goed genoeg beschermen? Tegen elk van deze mogelijke 

verklaringen zijn genoeg tegenargumenten te noemen. Ik stel nu enkel in het geval van Jeruzalem vast dat er 
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nog steeds geen definitieve oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict en voor de positie van Jeruzalem 

voorhanden is. Nog steeds wordt er iedere dag door beide zijde veel geweld en menselijk leed veroorzaakt. 

Israël heeft nu de overhand en neemt (illegaal) steeds meer grond en territorium af van de Palestijnen. 

Blijkbaar werken de internationale spelregels dus nog niet zo goed. Misschien dat de diplomaten van vandaag 

de dag nog eens moeten kijken naar het principe van een internationaal gedeelde stad? Als zij dit doen trekt de 

wereld dan ook genoeg lering uit de harde lessen van het verleden? 

 

 
 

Afb. 34 Foto van de Klaagmuur met linksachter de koepel van de Rotskoepel (Jeruzalem 2012)  
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Conclusie 
 

Bij de behandeling van de casussen is zo ongeveer de gehele wereldgeschiedenis van de afgelopen 1000 jaar 

aan bod gekomen. Alleen al het feit dat de eerste casus haar oorsprong vindt in de hoge middeleeuwen en de 

laatste nog doorloopt tot na de Tweede Wereldoorlog laat zien dat de internationaal gedeelde stad als 

fenomeen een lange evolutie kent. De drie vormen van een internationaal gedeelde stad hebben elk hun eigen 

evolutie doorgemaakt. De condominia begonnen met een gedeelde heerschappij van bisschop en een hertog of 

een graaf over een stedelijk gebied in de middeleeuwen, maakte als fenomeen tijdens en na het Congres van 

Wenen een opleving door als geweldloze (tijdelijke) oplossing voor territoriale conflicten en eindigt voorlopig in 

de nieuwe constitutie van Andorra waarin de bestuursvorm van condominia transformeerde in een nieuwe 

vorm: het coimperium. De drie condominia die in deze thesis zijn behandeld zijn allemaal succesvol te noemen 

als geweldloos en duurzaam alternatief voor een territoriaal conflict. Alleen Moresnet was vanwege de 

gebrekkige regelgeving en onwilligheid van Pruisen om het als een condominium te besturen en te handhaven, 

niet zo geslaagd als bestuurlijke entiteit.  

De tweede vorm van internationaal gedeelde steden, een territoriale gebiedsafstand zonder 

soevereiniteitsafstand, was ook succesvol in het voorkomen van een gewapend conflict om een betwist 

stedelijk gebied. Deshima was eigenlijk geen echt internationaal gedeelde stad omdat Japan de volledige 

controle en soevereiniteit over het aangeplempte eiland voor de kust van Nagasaki heeft weten te behouden. 

Deze vorm was succesvol te noemen omdat zowel om Shanghai als om Tanger geen internationaal gewapend 

conflict is uitgevochten (uitgezonderd de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog). Ondanks de 

lange tijd zeer dreigende situatie in en rondom beide steden gedurende burgeroorlogen en de Tweede 

Wereldoorlog. Het grote nadeel van beide casussen was dat de oorspronkelijke soevereiniteitshouders door 

middel van militair overwicht van westerse imperiale mogendheden gedwongen werden om de Domestic 

Sovereignty over de steden af te staan aan een internationaal consortium van staten. De overdracht van 

bevoegdheden was niet vrijwillig en kon alleen maar worden afgedwongen door militaire dreiging. Ook was in 

zowel Shanghai als Tanger heel weinig tot geen ruimte voor een democratisch bestuurssysteem. De lokale 

bevolking kon geen werkelijke invloed uitoefenen op de regelgeving, publieke voorzieningen, het 

rechtssysteem en het bestuur. Daarnaast was het zeer lastig om vernieuwingen in de Land Regulations of het 

Statuut door te voeren van respectievelijk Shanghai of Tanger omdat de deelnemende staten elkaar in de 

houdgreep hielden uit de angst om invloed te verliezen. Hetgeen de bestuursvorm log en inefficiënt maakte. 
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De mandaat- en truststeden waren als laatste vorm van internationaal gedeelde steden vooral 

beïnvloed door de internationalisering van (juridische) normen en de oprichting van internationale 

organisaties.  Waar een territoriale gebiedsafstand zonder soevereiniteitsafstand zonder de hulp van een 

internationaal orgaan zoals de Volkerenbond of de VN tot stand kwam zijn de mandaat- en truststeden juist 

onderdeel van de genoemde organisaties. De casussen Danzig, Triëst en Jeruzalem laten allen zien dat door 

groeiende internationale verdeeldheid of terughoudendheid, de uitvoering van de voornemens om een betwist 

stedelijk gebied als een internationaal en neutraal gebied te besturen in het water valt.  

De vraag of de bestuursvorm van internationaal gedeelde stad een succesvol alternatief heeft geboden 

als niet-gewelddadige oplossing voor internationale disputen inzake stedelijke gebieden is vanwege de zeer 

diverse uitkomsten moeilijk te beantwoorden. Condominia zijn als bestuursvorm een zeer goed alternatief 

gebleken. Zowel Maastricht als Andorra hebben het vele eeuwen uitgehouden onder soms zeer moeilijke 

situaties. De wijze van besturen was zelfs democratischer en effectiever georganiseerd dan in de andere 

casussen. Shanghai en Tanger waren beiden minder effectief als bestuurlijke entiteit maar als internationaal 

gedeelde steden zijn ze zeer succesvol gebleken in het handhaven van de vrede. Danzig is duidelijk gefaald in 

haar opzet als internationaal gedeelde stad. De Volkerenbond had niet genoeg mogelijkheden om in te grijpen 

tijdens de opkomst van de nazibeweging in Danzig (mede doordat de leden van de Volkerenbond haar 

interesse in Danzig verloren hadden). Het feit dat de internationalisering van Danzig, net zoals Triëst en 

Jeruzalem, door de internationale gemeenschap is opgelegd aan de oorspronkelijke soevereiniteitshouder 

heeft gezorgd voor het beperkte draagvlak om de internationaal gedeelde stad tot een succesverhaal te 

maken. De casussen hebben laten zien dat het opleggen van internationalisering van betwist territoriaal gebied 

door de internationale gemeenschap aan de twistende partijen heeft geleid tot een ondergraving van de 

duurzaamheid van de oplossing. 

Stahn noemde drie redenen om te kiezen voor internationalisering van een gebied: 1, ter oplossing van 

een statusvraagstuk van een territorium, 2, ter isolering van een territorium van verdergaande internationale 

disputen, 3, ter facilitering van een overdracht van een territorium van staat naar staat. Vrijwel alle casussen 

dragen de eerstgenoemde motivatie in zich als reden voor internationalisering. Alleen in het geval van Triëst 

zou men kunnen vermoeden dat de bezetting door Joegoslavië van een deel van Triëst als doel gehad heeft om 

dat deel uiteindelijk deel te maken van het eigen territorium. Ook Deshima kan beter gerekend worden tot de 

tweede motivering omdat Japan een uitbreiding van de invloed van Nederland als grootste 

(handels)mogendheid in de Oost-Aziatische regio heeft willen indammen door haar slechts toestemming te 

geven zich te vestigen op een klein stukje Japans grondgebied.  

Méir was zeer negatief over de casussen die hij behandelde bij zijn bespreking over de internationaal 

gedeelde steden. Dit is logisch te noemen omdat hij niet de condominia heeft meegenomen als een voorbeeld 

van internationaal gedeelde steden. Juist de condominia hebben het beste bewezen te kunnen functioneren 
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als internationaal gedeelde stad. Dat dit is gelukt heeft een aantal verklaringen: 1, het was geen opgelegde 

vorm van internationaal gedeelde stad, de heersers of staten hebben in een onderling akkoord afspraken over 

de soevereiniteit van de stad gemaakt, 2, de steden kenden een democratische vorm van zelfbestuur, mede 

hierdoor was het draagvlak onder de lokale bevolking voor de bestuursvorm groot, 3, doordat de 

soevereiniteitshouders zelf beschikten over militaire capaciteit kon de neutraliteit over het stedelijk gebied ook 

effectief worden bewaakt. Dat Moresnet als condominium minder geslaagd is komt vooral vanwege het gebrek 

aan goede afspraken tussen de soevereiniteitshouders. Desalniettemin heeft ook dat condominium meer dan 

honderd jaar bestaan. 

De vraag of internationaal gedeelde steden als alternatief voor territoriale conflicten van vandaag de 

dag zouden kunnen gelden laat zich moeilijk beantwoorden. Jeruzalem zou bijvoorbeeld uitstekend kunnen 

functioneren als condominium tussen Israël en Palestina. Belangrijkste voorwaarde is dan wel dat zowel Israël 

als Palestina hun claim op het gebied opgeven en bereid zijn tot samenwerking. Beiden moeten inzien dat een 

volharding in de claim op Jeruzalem als hoofdstad niet gerealiseerd kan worden zonder daar de hoge prijs in de 

vorm van een continue onveiligheidsgevoel en slachtoffers te betalen. Het zou zeer onverstandig zijn om van 

Jeruzalem een internationaal gedeelde stad als in de tweede en derde variant te maken. Ten eerste zou een 

territoriale gebiedsafstand zonder soevereiniteitsafstand een constante grote militaire aanwezigheid vergen 

van de betrokken staten en ten tweede zou Jeruzalem als truststad steeds moeten kunnen rekenen op de 

constante internationale aandacht en eensgezindheid in de richting van Jeruzalem. Juist omdat bij deze twee 

vormen vaak geen lokaal draagvlak bestond zijn de internationaal gedeelde steden niet duurzaam gebleken als 

bestuursvorm. Jeruzalem kan als condominium veel voordelen met zich mee brengen voor Israël en Palestina. 

De stad kan dan namelijk weer functioneren op de manier waarvoor de internationalisering van Jeruzalem ooit 

was bedoeld: als een Heilige plaats waar iedereen in veiligheid en interactie met andere 

geloofsgemeenschappen welkom is om zijn of haar geloof te belijden. 

 
Afb. 30 Foto van twee dragers in Shanghai (1935) 
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Appendices 
 

Overeenkomst tussen de stad Maastricht, de bisschop van Luik en keizer Karel V over de 

jurisdictie te Maastricht.  

11 november 1546. Charter. 

 

Nationaal Archief, Den Haag, Vilvoordse Charters, nummer toegang 1.01.42.01, inv. nr. 13.4. 

 
Dit charter is opgemaakt om herhaalde onduidelijkheden over de jurisdictie over nieuwe inwoners 

(vremde luyden) van Maastricht weg te nemen. Kern van de overeenkomst is de procedure waarbij de 

nieuwe inwoner zijn verklaring aflegt waarin hij een heer kiest die de jurisdictie over de nieuwe 

ingezetene zal voeren. Zeer interessant is dat allerlei “moderne” concepten zoals het afleggen van een 

verklaring met betrekking tot de herkomst van de nieuw ingezetene en het overleggen van 

getuigenissen ter ondersteuning, hierin geregeld werden. De charter is een vroeg voorbeeld van wat we 

nu het asielrecht zouden noemen. 

 
 
Wij Kaerle Bij der gracien Gods. Roomsch Keyser altijt vermeerder Srijcx. Coninck van 

Germanien. Van Castiellien. Van Leon. Van Grenade van Arragon. Van Navarre. Van Napels. 

Van Sicilie. Van Maillorcque. Van Savdaine van den eylanden Indien ende vaster eerden der 

zee oceane . Ertzhertoge van Oistenryck. Hertoge van Bourgoingnen. Van Lothric. Van 

Brabant. Van Limborch. Van Luxemborch. Ende van Gelre. Grave van Vlaendren. Van artois 

van bourgoingnen ende Palsgrave ende van Henegouwe. Van Hollant. Van Zeellant van 

ferrette van hagnenault van namen ende van zutphen Prince van Zwave. Marcgrave des heylicx 

Rijcx. Heere van Vrieslant van Saline van Mechelen. Van der stadt steden ende landen van 

Utrecht Overyssel. Ende Groningen. Ende dominateur In Asie ende in Afrijcken. Ende wij 

Georgius bij der selver gracien Bisscop van luydick hertoge van buyllon Grave van Loon etc. 

Doen kondt ende bekennen Dat alsoe vele ende menichfuldige questien ende geschillen langen 

tijt geweest zijn tusschen onsen officieren bynnen der stadt maestrecht uuyt oirzaken nyet 

alleene vanden Inwoenderen der voirseid stadt maer oick vande vremde luyden die van buyten 

lante commen woonen bynnen der selven stadt van maestrecht ofte aldaer gearresteert 

becommert ofte angetast worden totten welcken elck van ons pretendeerde ende wiede seggen 

over voirgaende keuse compositie ofte anderssins den selve persoonen te wesene onder zijne 

jurisdictie Daer duer grooten twist tweedracht ende onverstandt gecommen ende tusschen 

onsen voirseide officieren ende oick tusschen burgmeesteren gezworen ende Raedt onss stadt 

van maestrecht. Ende gescapen ware noch meer te geschiene. Indien hierinne nyet voirsien 

ende worden. Soe eest. Dat wij willende hierinne versien tot eendrachticheyt ende gemeyn 

welvaren der voirseid stadt maestrecht ende gemeynen ingeseten der selver. Nae diversche 

vergaderingen ende communicatien hierop duer onse ordinancie gehouden hebben overdragen 

geaccordeert ende gewillekuert overdragen accorderen ende willekueren bij desen  voir 

ons ende onse nacommelingen hertogen ofte hertoginnen van Brabant ende bisscoppen van 

Luydick de puncten ende articlen hierna volgende te wetene: Inden eersten. Dat zoe wanneer 

eenige vremde persoon commen sal bynnen onser voirseid stadt maestrecht te zyn om aldaer 

te wonen ofte sal worden becommert voir eenige schulden ofter angetast voir eenige misdaet 
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ofte quade feyten sal schuldich zyn des versoeckt wesende van wegen van eenige van onse 

officieren ofte ouk van partie te vercleeren ende warachtelyck te kennen te gevene onder wat 

stadt dorpe ofte plaetse hij geboren es, ende zyn doepsele ontfangen heeft ende onder wyens 

hoicheyt furstendom ende gehoirsaemheyt ende selve stadt dorpe ofte plaetse liggende es. 

Ende ingevalle het blycke bij affirmatie vanden  voirseid vremden man ofte anders duechdelijck 

bij getuygenisse beleyt bij eenige van onse officieren, Dat den selve vremde man es geboren 

ende zijn doepsel ontfangen heeft in eenige landt stede dorpe vrijheyde ofte blecke 

toebehoirende ons keyser als heere van desen onsen erfnederlanden bij ons nu tertijt beseten 

ofte bij anderen in onsen name als onse vasallen inde selve onse nederlanden. Te wetene: 

brabant over beyde zyden vander maze, Limborch, Luxemborch, Gelre, vlaendren, Artois, 

bourgoingnen, henegouwe, hollant, zeellant, Namen, Zutphen, vrieslant, utrecht over beyde 

zijden vander yssele, Groningerlandt, Mechelen ende andere bij liggende landen met haeren 

toebehoirten nyet daervan buytgenommen bij middel ofte zonder middel ofte van eenige 

vanden selven te leene achterleene ofte anderssins gehouden ofte anderssins 

daertoebehoirende zullen staen behoiren ende blijven tot bericht kennisse jurisdictie ende 

judicature van schout ende scepenen des gerichts van brabant bynnen maestrecht, zonder dat 

den schoutet ende scepenen des luydicks gerichte bynnen maestrecht seydes eenichssyns 

zullen mogen onderwinden ofte eenich hinder letsel ofte moeyenisse in wat manieren deze 

hetzij dairinne doen noch laten geschien. Item zullen oick den hertoge van brabant 

toebehoiren ende staen tot gerichte kennisse jurisdictie ende judicature van schout ende 

scepenen des brabants gericht bynnen maestrecht alle de gene die geboren zijn ofte zijn 

doepsel ontfangen hebben in eenige coninckrijcken furstendommen landen heerlycheyden 

steden plaetsen ofte blecke staende onder t Roomssche Rijck. Dit welcke zonder middel ofte 

bij middel hen dragen als ondersaten ofte wesende vanden Roomsschen Rijcke van wat natie 

sprake ofte tale de selve zijn uuytgescheyden die landen in t navolgende article begrepen zoe 

wanneer den selve zullen commen bynnen onser stadt van maestrecht t zij om aldaer te 

woonen ofte aldaer becommert voir schulden ofte aengetast te mogen worden voir eenige 

misdaet ofte quade feyten. Insgelijcx ingevalle het blycke bij affirmatie vanden vremden man 

ofte anders duechdelijck bij getuygenisse als voirseid es Dat den zelve vremde luyden geboren 

zijn ofte sun doopsel ontfangen hebben bynnen der stadt ende lande van luydick, hertouchdom 

van Buyllon, marcgraefscap van franchnuont, graefscap van loon, niet hueren toebehoirten ofte 

eenige andere landen heerlycheden steden plaetsen ofte blecken toebehoirende ende nu tertijt 

beseten bij ons bisscop voirseid ofte bij onser Dom kercken van Luydick t samen ofte 

gescheyden bij middel ofte zonder middel, ofte bij onsen ofte hueren vasallen te leen 

achterleen ofte anderssins zullen toebehoiren van hunnen lyve ons ende onsen nacomelingen 

Biscoppen tertijt wesende ende staen tot bericht kennisse jurisdictie ende judicature van 

Schout ende scepenen van Luydick bynnen maestrecht zonder dat schout ende scepenen des 

brabants gericht aldaer hen des eenichssyns zullen mogen onderwinden ofte eenich hinder 

letsel ofte moeynisse in wat manieren dat het zy dairinne doen noch te laeten geschien. Item 

Ende zullen de vremde luyden commenden tot Maestrecht, het zij om aldaer te woenen ofte 

aldaer becommen ofte aengetast, eenichssyns mogen bekennen ofte hen stellen ende ergeven 

het zij bij submissie compromis keuse ofte bij eenige andere maniere onder eenige heeren 

bericht kennisse ofte jurisdictie anders dan voirscreven staet, in zulcker wegen dat de ghene 
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die behoiren den hertoch ofte tot bericht kennisse jurisdictie ende judicature des brabants 

gerichts en zullen uuyt gheenderhande oirzake ofte maniere hen mogen geven stellen noch 

submitteren onder des luydicks gerichte bynnen maestrecht. Ende ingelijcx dat de ghene die 

behoiren tot gericht kennisse jurisdictie ende judicature vanden bisscop ofte luydicks gerichte, 

en zullen uuyt gheenderhanden oirzake ofte manieren hen mogen geven stellen noch 

submitteren onder des brabants gerichte bynnen Maestrecht. Item alle andere vremde luyden 

commende bynnen der voirscreven stadt van maestrecht t zy om daer te woenen ofte aldaer 

becommert voir eenige schulden, ofte om eenige misdaet ofte quade feyten aengetast geboren 

ofte hun doepsel ontfangen hebbende buyten de furstendommen landen ende heerlijckheden 

steden plaetsen ofte blecken boven verclaert, zullen mogen des gebracht zijnde in punctie van 

beyden onsen Schoutetten, vrijelycken seggen ende kiesen onder welcken heere ende wyens 

bericht ende kennisse staen willen. Ende zoe verre zij in punctie van beyden onsen 

schoutetten seggen ende declareren tot willen staen onder den hertoch ofte gerichte van 

brabant zoe zullen zij ende hueren nacommelingen bynnen onser stadt van maestrecht zijn 

ende blijven ten eeuwigen dagen onder den hertoch ende t berichts kennisse jurisdictie ende 

judicature vanden selven brabants gerichte. Ende indien zij in punctie vanden voirseid beyden 

schoutetten seggen ende declareren staen onder den bisscop, ende t luydicks gerichte zoe 

zullen zij ende hueren nacommelingen bynnen maestrecht staen ende blijven ten eeuwigen 

dagen onder den bisscop ende t bericht kennisse jurisdictie ende judicature vanden sleven 

luydicksche gerichte bynnen maestrecht. Ende tot eeuwiger onderhoudenisse ende vastichheyt 

van al t gene den voirseid es zoe hebben wij keyser als hertoge van brabant voir ons ende 

onse nacommelingen hertogen ofte hertoginnen van Brabant. Ende wij Georgius bisscop van 

Luydick voir ons ende onse nacommelingen Biscoppen van Luydick geloof ende gelooven bij 

desen, Dat wij bij onse schoutetten officieren ende gerichten bynnen maestrecht den puncten 

ende articlen boven verclaert ende elck van dien zullen doen onderhouden ende navolgen ende 

zullen onsen schoutetten ende scepenen in t accepteren van hueren ampten ende officien 

schuldich zijn ten heyligen te zweeren t ghene des voirscreven es te volcomen ende 

onderhouden zonder daertegens te commen noch te doene in eeniger manieren. Wij willende 

oick ende ordinerende dat burgmeesteren gezwoirene ende Raidt onser voirseid stadt van 

maestrecht nyemaelen zullen mogen ontfangen  om te wesene burger of poorter der selver 

stadt, Ten zij dat zij eerst ende alvoeren zullen gedeclareert hebben in punctie van beyde 

onse schoutetten van waer zij geboren zijn, ofte hun doepsel ontfangen hebben. Ende zoe 

verre eenich vremde persoen wilden declareren te wesen geboren ofte zijn doepsel ontfangen t 

hebbene van eenige plaetse ende eenich van onse schoutetten dien t selve aengaen sonde 

messen wilde doen blijcken, den selven te wesen geboren ofte zijn doepsel ontfangen te 

hebbene in andere plaetse Sal t selve mogen doen, om den zelven zijnen t hoon ende probatie 

gesien bijde scepenen van beyde gerichten gedeclareert te worden, ende bij vonnisse 

uuytgesproken te wordene tot wyens gericht kennisse ende jurisdictie den zelve zal behoiren. 

Ende zoe verre yemant gebraecht in punctie van beyde schoutetten inder manieren 

voirscreven te kenne gave ende declareerde bij eede geboren te zijne ofte zijn doepsele 

ontfangen te hebbene in andere plaetsen dan den waerheyt es zonder weder seggen van onsen 

schoutetten. Die zal verbueren zijn twee voerste vijn geven, ende daertoe ten eeuwigen dagen 

gebannen werden uuyt onser voirseid stadt maestrecht. Ten ware dat hij konste bewijsen 
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merckelijcke Redenen van zijn ontwetentscap daer duer hij soude gedeclareert hebben, anders 

dan den waerheyt. Item aengaende de ghene die nu tertijt wonende zijn bynnen onser stadt 

van maestrecht ende hueren kinderen staende onder een van beyde den heeren ofte hueren 

gerichten zullen zijn ende blijven onderdanich ende onderworpen den selven heeren ende 

gerichte zonder aenschouw te nemene van waer zij geboren zijn ofte zijn doepsel ontfangen 

hebben, Ofte bij wat maniere dat zij onder t selve gerichte gecommen zijn. Maer indien daer 

eenige zijn die onder d eene noch d andere vande voirseid heeren ofte gerichten en waren 

zulcke persoenen zullen gehouden wesen te zeggen ende declareren ende plaetse van huere 

geboerte ofte daer zij him doepsel ontfangen zullen hebben, Om te wesene onder den berichte 

kennisse jurisdictie ende judicature vanden ghenen vanden gerichten dient behoiren sal inder 

manieren ende wegen boven verhaelt alles zonder fraucde ofte argenlist. Ontbieden daeromme 

ende bevelen onsen Schoutetten scepenen ende officieren burgmeesyeren gezworen Raidt ende 

gemeyne burgers ende inwonende onser voirseid stadt maestrecht. Ende allen anderen onsen 

Rechteren officieren ende ondersaten iegenwoirdich ende toecommende ende elcken van hen 

besundere. Dat zij dese onse iegenwoirdige verdrach accord ordinancie ende vercleringe inder 

manieren boven verhaelt elck in t zijne ten eeuwigen dagen onderhouden navolgen ende 

observeren ende doen onderhouden navolgen ende observeren zonder daertegens te doen 

noch gedoegen gedaen te wordene maer tegens den overtreders procederen bij executie vande 

peynen voirscreven zonder eenige gunste ofte sunulatie. Want ons zulix geliefft nyet 

tegenstaende eenige ordonnancien bij ons ofte onse voirsate ter contracien van desen 

gemaeckt ofte gebruyckt. Der welcker wij expresselijck mitz desen derogeren, Blijvende de 

selve in andere puncten ende articlen in haerder macht. Selvenende voirts voir ons ende onse 

erfgenamen ende nacommelingen alle t gheen des voirscreven es vast ende onnerbrekelijck te 

houden ende deen den anderen in zijnder jurisdictien ende gerechticheyt geen indracht ofte 

belet te doen ofte laten geschien in eeniger manieren, Maer tot onderhoudinge der selver 

behulpelijck ende bijstendich te zijn, Al in gleder trouwen ende zonder arch ofte list. Ende der 

toorconden hebben wij keyser ende Bisscop onse zegelen hieraen doen hangen. Inde maent 

van november xi. In t jaer onss heeren duysent vijffhondert ende sessenveertich. 

 

 
 

 Zegel van keizer Karel V onder het charter (1546)  
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st=shanghai 
(Atlas van Stolk) 
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Afbeelding 29: Foto afkomstig van website: 
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(Atlas van Stolk) 
 
Afbeelding 30: Foto afkomstig van website: 
http://www.geheugenvannederland.nl/?/zoom/index/&language=nl&i=http%3A%2F%2Fresolver.kb.nl%2Fresolve%3Furn
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Afbeelding 31: Foto afkomstig uit: Nationaal Archief, Den Haag, Gezantschap/Ambassade en Nederlandse Missie in Italië 
(Rome), nummer toegang 2.05.289, inventarisnummer 1538 
 
Afbeelding 32: Foto afkomstig van website: 
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(Spaarnestad Foto) 
 
Afbeelding 33: Foto afkomstig van website: 
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(Spaarnestad Foto) 
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