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De oorlogvoerenden en het 
internationaal zeerecht. 

In spanning ziet in de laatste dagen de geheele wereld 
toe, wat tusschen de oorlogvoerenden en nog eerder tusschen 
een der oorlogvoerenden en de neutrale mogendheden ter 
zee, zal geschieden. Duitschlands bedreiging heeft ieder 
opgeschrikt. Zal het in staat zijn de daad bij het woord 
te voegen? En heeft het 't recht tot die voorgenomen 
daden ? Vragen, waarover iedereen thans redeneert. Voor 
de beantwoording der eerste kunnen slechts gissingen dienst 
doen. 

Voor de beantwoording van de tweede bestaat een 
toetssteen aan het erkend internationaal zeerecht. Wat houdt 
dit in hoofdzaak in, is de vraag die wij in het volgende 
zullen trachten te beantwoorden. 

Aangezien echter de Duitsche bekendmaking inhoudt 
dat de te treffen maatregelen als represaille zijn te beschou
wen tegen wat Engeland bepaalde, zal ook zijn na te gaan, 
of de Engelsche maatregelen met 'het internationale recht 
in overeenstemming zijn, en of inderdaad daardoor repre-
saille-maatregelen zijn uitgelokt. 

De in 1907 gehouden Tweede Vredesconferentie heeft 
de resultaten harer beraadslagingen neergelegd in veertien 
Conventies en een „Eindverklaring". De meest bekende 
dier conventies zijn wel: het verdrag voor de vreedzame 
beslechting van internationale geschillen, waarbij het Per
manente Hof van Arbitrage werd ingesteld, welks vorstelijke 
zetel te den Haag, — het „Vredespaleis", — aan Carnegie's 
onuitputtelijke rijkdommen zijn ontstaan dankt ; dan het 
verdrag nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te 
land ; en tenslotte het verdrag nopens de instelling van 
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een internationaal Prijzenhof. Het laatste alleen is voor 
ons onderwerp van belang. Echter is daarmede de werk" 
zaamheid van de Tweede Vredesconferentie op dit gebied 
niet uitgeput. Met betrekking tot den zee-oorlog werden 
daar toch nog aangenomen de volgende verdragen : 1. het 
verdrag nopens den rechtstoestand der vijandelijke handels-
vaartuigen bij den aanvang der vijandelijkheden; 2. het 
verdrag nopens de verandering van handelsvaartuigen in 
oorlogsschepen ; 3 . het verdrag nopens het stellen van 
onderzeesche zelfwerkende contactmijnen ; 4. het verdrag 
nopens het bombardement door een scheepsmacht in tijd 
van oorlog; 5. het verdrag voor de toepassing op den 
zeeoorlog der beginselen van het Verdrag van Genève (het 
„Roode-Kruis" verdrag); 6. het verdrag nopens zekere 
beperkingen van de uitoefening van het buitrecht in den 
zeeoorlog; en 7. het verdrag nopens de rechten en ver
plichtingen der onzijdige mogendheden in geval van zee
oorlog. 

Dit lijstje zou den indruk kunnen wekken, dat zoo ongeveer 
alles wat het oorlogsrecht ter zee betreft, zelfs de afbakening 
der rechten en verplichtingen der neutralen, geregeld is. 

Deze voorstelling zou echter geheel onjuist zijn. Immers 
ten aanzien van het buitrecht wordt slechts over „zekere 
beperkingen' gehandeld ; de onschendbaarheid van de 
neutrale brievenpost, vrijstelling van het buitrecht van kleine 
kustvisschersvaartuigen, en de behandeling van de beman
ning van prijzen, worden er in geregeld. Over het buitrecht 
zelf werd geen regeling getroffen ; ook niet m het verdrag 
onder 7 genoemd. En toch is dit buitrecht voor de 
neutralen een der meest belangrijke onderwerpen bij zee
oorlogen. Het ongeregeld blijven hiervan, en van de 
onmiddelijk daarmede verbandhoudende vraag, wat als 
contrabande is te beschouwen, doet des te zonderlinger 
aan, waar men wel tot eenstemmigheid kon geraken tot 
instelling van een internationaal Prijzenhof, — een rechtscol
lege dat in de eerste plaats heeft toe te passen het 
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„buitrecht". Een regeling van de contrabande en het 
prijzenrecht werd echter ter vredesconferentie wel beproefd. 
Daar wekte algemeene verbazing het voorstel van Engeland, 
de contrabande geheel af te schaffen ; aangezien aan dit 
denkbeeld werd vastgeknoopt het voorstel om uitbreiding 
te geven aan het begrip der hulpkruisers, als hoedanig dan 
ook zouden beschouwd worden de schepen, die wat men 
tot dusver contrabande noemde, vervoerden, met de ge
volgen van dien, als : recht tot onmiddellijke vernietiging,— 
wekte Engelands voorstel wantrouwen ; de meeningen 
bleken zoozeer uiteen te hoopen, dat de hoop op het verkrijgen 
van overeenstemming moest worden opgegeven, — ook al 
wegens den weinigen tijd, die men aan dit onderwerp kon 
besteden. Zoo ging men dus uiteen, na de grondslagen 
gelegd te hebben van een internationale rechtspraak in 
zake prijzen, — doch zonder den inhoud van het prijzen-
recht te hebben vastgesteld. Een rechtspraak dus zonder 
recht, ten minste nagenoeg zonder geschreven recht. Het 
Prijzenhof-verdrag bepaalde (artikel 7) dat bij gebreke van 
verdragsbepalingen die zouden kunnen toegepast worden op 
de gevallen, die aan 's Hofs uitspraak onderworpen worden, 
zou worden rechtgesproken overeenkomstig de regels van 
het internationaal recht, of in geval er geen algemeen erkende 
regels bestonden, naar algemeene beginselen van recht en 
billijkheid. De eenige tractaatsbepalingen die aangaande 
internationaal zeerecht bestonden, waren vervat in de 
Declaratie van Parijs van 16 April 1856. 

Deze declaratie houdt in : afschaffing van de kaapvaart ; 
het be-ginsel dat de neutrale vlag de lading dekt, en om
gekeerd dat neutrale lading ook onder vijandelijke vlag vei
lig is, mits de lading niet contrabande is ; verderde bepaling, 
dat de rechten uit blokkade voortvloeiend, door de oorlogs
partij alleen kunnen worden uitgeoefend als de blokkade 
effectief is. Heel ver komt men met deze bepalingen 
niet ; in de eerste plaats omdat niet is angeduid wat 
contrabande is. In latere zeeoorlogen zijn dan ook tallooze 
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kwesties daarover gerezen. Allerminst was het echter de 
bedoeling der contracteerende partijen in 190 ^ het Prijzenhof 
in te stellen zonder te geraken tot een nadere mateneele 
basis voor deze vooral voor de neutralen zoo belangrijke 
rechtspraak. 

Het ontbreken van nadere bepalingen op dit stuk werd 
echter oorzaak, dat, hoewel verscheidene der genoemde 
verdragen door meerdere mogendheden werden geratifi
ceerd (allen door Nederland), het Prijzenhof-tractaat met 
werd bekrachtigd. 

Het initiatief om tot een meer juiste omschrijving van 
dit recht te geraken, is genomen door Engeland. O p 27 
Febr. 1908, dus zeer kort na het sluiten der Twee
de Vredesconferentie (18 October 1907) richtte de 
Engelsche regeering tot acht mogendheden het verzoek, 
deel te nemen aan een conferentie, waarbij zouden wor
den ter sprake gebracht de volgende punten : 1. contra
bande ; 2. blokkade; 3. voortgezette reis; 4. vernieling 
van neutrale prijzen; 5. vijandige bijstand; 6. omzetting 
van handelsschepen in hulpkruisers in open zee ; 7. de 
eigenschap van vijandelijk. 

Onder de niet-uitgenoodigde staten behoorde ook Ne
derland. Dank zij de bemoeiingen onzer regeering, werd 
later nog een uitnoodiging ontvangen ; overwogen is daar
bij dat in ons land de zetel van het Prijzenhof zou 
gevestigd worden. De deelnemende staten waren : 
Engeland, Duitschland, Frankrijk, Spanje, Italië, Rusland, 
Japan, Oostenrijk-Hongarije, de Vereenigde Staten en 
Nederland. Over het niet-uitnoodigen van anderen is 
later terecht kritiek geoefend. De rechtsinstituten, die 
hier zouden worden omschreven, raken evenzeer de neu
tralen als de oorlogvoerenden. Daarom zou het rationeel 
geweest zijn, landen, die een belangrijke handelsvloot heb
ben (zooals : Noorwegen) aan de conferentie te doen 
deelnemen. 

Men zal zich goed rekenschap hebben te geven van 
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den aard der door de conferentie vastgestelde rege
len, om de houding van Engeland in dezen oorlog met 
juistheid te kunnen beoordeelen. Het door Engeland 
vooropgezet doel was om tot een gezamenlijke, en door 
alle partijen geaccepteerde uitspraak te komen, wat onder 
geldend internationaal zeerecht was te verstaan, in den 
zin van het hoogergenoemd artikel 7 van het Prijzen-
hoftractaat, — voor onderwerpen, die door de Tweede 
Vredesconferentie nog niet waren vastgesteld. Niet het 
scheppen van nieuw recht, doch het formuleeren van 
bestaand recht was de taak der afgevaardigden, en dat in 
bewoordingen, waarmede alle partijen door geven en nemen 
zich zouden kunnen vereenigen. 

De kristallisatie dus van wat ongeschreven reeds de ge-
meene rechtsovertuiging was. Een uitvloeisel van dit doel 
is dan ook de eerste slotbepaling (artikel 65) luidende : „De 
bepalingen van deze Declaratie vormen een ondeelbaar 
geheel, Het zelfde gold ook voor de Declaratie van 
Parijs van 1856. Eenig voorbehoud voor de aanvaar
ding kan niet gemaakt worden ; evenmin eenige wijziging 
of toevoeging, niet in de Deklaratie zelve toegestaan. 

Ten einde de werkzaamheden te vergemakkelijken, werd 
ieder deelnemer uitgenoodigd omtrent de onderscheiden 
te behandelen punten een nota in te zenden. Aan het 
Foreign Office te Londen werd uit deze nota's datgene 
vereenigd, waaromtrent eenstemmigheid bestond, of voor wat 
een meerderheid bleek te bestaan; de aldus geformuleerde 
uitspraken dienden als zoovele bases voor de besprekingen. 

Dank zij deze werkwijze, is in betrekkelijk korten tijd 
een resultaat bereikt, dat door velen, — gedachtig aan de 
moeilijkheden bij de Tweede Vredesconferentie omtrent 
het onderwerp contrabande gerezen, — onmogelijk werd 
geacht. De „Deklaratie van 26 Februari 1909 nopens 
het zee-oorlogsrecht", het resultaat der conferentie, bekend 
onder den naam van „Deklaratie van Londen", bevat in 
hoofdzaak het volgende. 
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Blokkade. 

Blokkade is beperkt tot havens en kusten, toebehoo
rend aan den vijand, of door hem bezet. De blokkade 
moet effectief zijn, d.i. gehandhaafd worden door een 
macht, die in staat is daadwerkelijk het naderen van de 
vijandelijke kust te beletten ; de vraag of een blokkade 
zoodanig is, is een feitelijke ; de blokkade moet worden 
aangekondigd ; die aankondiging moet bevatten opgave 
van den datum van aanvang, van de geografische aan
duiding van het geblokkeerde, en van den termijn, die 
aan neutrale schepen is gegeven om te vertrekken ; het 
opbrengen van neutrale schepen wegens verbreking der 
blokkade, kan alleen geschieden als bekendheid met de blok
kade kan aanwezig geacht worden, en alleen in de sfeer van 
actie van de blokkeerende schepen ; de blokkeerende Zeemacht 
mag niet den toegang versperren tot neutrale havens en kusten 
(Nederlandsch en Italiansch voorstel); er is geen verbre
king van blokkade als het schip daadwerkelijk koerst 
naar een niet geblokkeerde haven, wat ook de eindbestem-
mingshaven van schip of lading moge zijn ; bij verbre
king van blokkade wordt schip en lading verbeurd ver
klaard. 

Uit deze bepalingen volgt dat het stelsel van de „voort
gezette reis", waarover wij bij de contrabande nader zul
len spreken, ten aanzien der blokkade niet aanvaard is. 
Verbreking heeft slechts plaats, als het schip daadwer
kelijk naar de geblokkeerde haven of kust vaart. 

Oorlogscontrabande, j 

De vraag of goederen contrabande zijn, wordt beheerscht 
door hun aard en door hun bestemming. Er buiten valt 

*) Over dit onderwerp verscheen in ons blad reeds een artikel 
van de hand van mr. 's Jacob. Een korte behandeling kan hier 
echter niet gemist worden. 
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«en groep, waarvan bepaald is dat het nimmer contrabande 
kan zijn. 

Naar den aard dan zijn contrabande elf groepen goederen, 
alle terug te brengen tot direkt oorlogsmateriaal ; daaronder 
ook draag-,trek- en lastdieren, voor den oorlog bruikbaar. 

Aan deze lijst kunnen bij kennisgeving worden toegevoegd 
andere goederen, die uitsluitend voor oorlogsgebruik dienst
baar zijn (dit met het oog op latere uitvindingen). Naar 
de bestemming kunnen een 14-tal groepen goederen, die 
zoowel voor oorlogs- als voor vreedzame doeleinden bruik
baar zijn, contrabande zijn (voorwaardelijke contrabande.) 
Onder deze : levensmiddelen en brandstoffen (steenkolen). 
Ook aan deze groepen kunnen bij kennisgeving andere 
artikelen toegevoegd worden. 

Bij beide hoofdgroepen : contrabande en voorwaardelijke 
contrabande, is het de bestemming die de goederen voor 
inbeslagneming vatbaar maakt, 

Bij de contrabande is het de bestemming naar hel vijan
delijke land of naar door den vijand bezet territoir, en dat 
zoowel als het vervoer direkt daarheen gaat, als ingeval 
er eerst ooerscheping of verder vervoer te land moet plaats 
hebben. Dit is het stelsel der voortgezette reis. Niet 
de bestemming van het schip, maar die van de lading 
is beslissend. Het bewijs van die bestemming bsrust bij 
den beslaglegger. Voor enkele gevallen wordt die bestem
ming zonder meer aangenomen (als de scheepsdocumenten 
het uitwijzen ; en als het schip, voordat het de neutrale 
haven aandoet waarvoor het goed blijkens de documenten 
bestemd is, een vijandelijke haven aandoet). De bestemming 
-van het schip wordt bewezen door de scheepspapieren, 
behalve als het buiten noodzaak buiten zijn koers wordt 
aangetroffen. 

Voorwaardelijke contrabande kan alleen in beslag ge
nomen worden, indien zij bestemd is, niet voor het 
vijandelijk land in het algemeen (zooals voor contrabande 
bepaald), doch voor het gebruik van de gewapende macht 
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of van de civiele regeering van den vijand (waaronder niet 
begrepen steden en provincies), — wat de laatstgenoemde 
bestemming betreft, behoudens in geval kan bewezen worden, 
dat de goederen niet voor oorlogsgebruik kunnen aangewend 
worden. Er bestaat (ook zonder direkte adresseering) 
vermoeden van deze verboden bestemming, als de goederen 
geadresseerd zijn aan een koopman, die in 's vijands land 
zijn zaken drijft en van hem bekend is, dat hij dergelijke 
goederen aan den vijand levert ; evenzoo als de vijandelijke 
bestemmingsplaats is versterkt, of als deze tot basis dient 
voor de vijandelijke strijdmachten, Tegen de hier genoemde 
vermoedens staat tegen-bewijs open. Ontbreken deze 
vermoedens, dan wordt de bestemming vermoed „on
schuldig ' te zijn. 

Het stelsel van de voortgezette reis is hierbij niet 
aanvaard. De goederen kunnen alleen in beslag genomen 
worden op het schip dat naar 's vijands land of naar 
door hem bezet territoir vaart, en dat niet eerst de goederen 
moet lossen in een neutrale tusschenhaven. De scheeps-
papieren leveren volledig bewijs omtrent bestemming van 
schip en lading, tenzij het schip (zonder noodzaak daartoe) 
buiten den koers wordt aangetroffen. Voor landen die 
geen zeegrenzen hebben, is het beginsel der voortgezette 
reis ook hier aanvaard ; te bewijzen is dan de verboden 
eind-bestemming der goederen. 

Men heeft dus dit m het oog te houden : goederen 
kunnen alleen in beslag worden genomen als zij bestemd 
zijn voor den vijand en wel üocr oorlogsgebruik. Bij de 
goederen van de eerste categorie (contrabande), die door 
hun aard altijd voor oorlogsgebruik dienst kunnen doen, 
is de e/nJ-bestemming beslissend, en kan dus beslagne
ming plaats hebben ook m gevallen het schip niet het 
vijandelijk land tot bestemming heeft, het goed wel. Bij 
goederen van de tweede soort (voorwaardelijke contrabande) 
is doel der goederen (gebruik door de vijandelijke strijdkrach
ten of door de vijandelijke Regeering voor oorlogsdoeleinden), 
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plus de plaats van bestemming dezer goederen (vijandelijk 
land) beslissend voor de vraag, of inbeslagneming is toe
gelaten. Op het schip dat deze goederen, zelfs met hunne 
uitgesproken verboden bedoeling en bestemming, vervoert 
naar een (vóór de daarop volgende vijandige afscheephaven 
gelegen) neutrale haven, is inbeslagneming verboden. 

Verder is bepaald dat goederen, die nimmer voor 
oorlogsdoeleinden kunnen gebezigd worden, niet tot con
trabande kunnen verklaard worden (d. w. z. de lijsten 
kunnen nimmer met dit soort goederen worden uitgebreid),— 
en ten slotte is een lijst vastgesteld van een groep goederen, 
die per se geacht worden in dit geval (onvatbaar voor 
contrabande-verklaring) te verkeeren. 

De sanctie op het verbod tot contrabande-vervoer is : 
inbeslagneming van de goederen, en eventueel van het 
schip. Deze inbeslagneming kan door uitspraak van een 
pnjsgerecht worden gevolgd door verbeurdverklaring. Ver
beurdverklaring van het schip is toegelaten als de contrabande 
aan boord, hetzij ten aanzien van haar waarde, hetzij door 
haar gewicht, hetzij door de plaats die ze in beslag neemt, 
hetzij door de vrachtprijs, meer dan de helft van de lading 
vormt. 

Vijandige bijstand. 

Een neutraal schip wordt behandeld evenals dat, wat 
wegens contrabande aan verbeurdverklaring blootstaat, in 
geval : de reis ten doel heeft ingehjfden van de vijandelijke 
strijdmachten te vervoeren, of berichten in 's vijands belang 
over te brengen ; als het met wetenschap van den eigenaar, 
bevrachter (voor het geheel), of kapitein, een vijandelijk 
detachement vervoert, of een of meerdere personen, die 
tijdens de reis direkten bijstand verleenen aan de vijandelijke 
operaties. 

Verder wordt het schip met een vijandig schip gelijk
gesteld, als het aan de vijandelijkheden d;rekt deelneemt ; 
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als het onder gezag staat van een agent, door de vijan
delijke regeering aan boord geplaatst ; als het voor zijn 
geheel is bevracht door de vijandelijke regeenng ; als het 
tot feitelijke en uitsluitende bestemming heeft vervoer van 
vijandelijke troepen, of overbrenging van berichten. 

Dit hoofdstuk bepaalt voorts dat ieder persoon, ingelijfd 
bij de vijandelijke strijdmacht (en, met aller overeen
stemming : niet personen die ingelijfd kunnen worden), aange
troffen aan boord van een neutraal schip, krijgsgevangen 
kan gemaakt worden, — ook zonder dat er eenige kwestie 
is van inbeslagneming van het schip. 

Vernieling can neutrale prijzen. 

De nota's door de deelnemers ingediend voor de voor
behandeling van de conferentie, stemden hierin overeen, 
dat vooropgesteld moest worden, dat neutrale prijzen niet 
behooren te worden vernietigd, doch moeten worden 
opgebracht naar een pnjzenhaven (die moet gelegen zijn 
in het land van den prijsnemer), waar een prijsgerecht 
uitspraak zal doen over de geldigheid van het beslag. 

Dit beginsel is in de Declaratie opgenomen. Enge
land wenschte er geen uitzondering op te zien aangeno
men, doch verzekerde aan de conferentie „dat het de 
levendige wensch koesterde tot een overeenstemming op 
dit punt te geraken, en dat het in den meest verzoe
nenden geest rekening wenschte te houden met ieder 
voorstel, dat men zou kunnen vooibrengen, om de moei
lijkheden op te lossen". Zoo werd dan bepaald: bij 
wijze van uitzondering is vernieling toegestaan, als op
volging van den hooger bedoelden regel de veiligheid 
van het oorlogsschip in gevaar zou brengen, of het succes 
van de operaties, waarin het daadwerkelijk betrokken is ; 
vóór de vernieling moeten de personen die aan boord 
zijn, in veiligheid gesteld worden, en de scheepspapieren 
worden overgebracht. Zonder het schip te vernielen, 
kunnen goederen vernield worden in hetzelfde geval. 
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Verandering van vlag. 

Regeling van dit onderwerp werd door Engeland aan 
de orde gesteld. Men Was het er over eens, dat een schip 
niet onder neutrale vlag kan gebracht worden om te ontsnap
pen aan de gevolgen, die de hoedanigheid van schip van den 
vijand met zich brengt. Het volgende werd vastgesteld. 

Overbrenging van een vijandelijk schip onder neutrale 
vlag vóór de opening der vijandelijkheden is geldig, tenzij 
bewezen wordt dat dit is geschied, om de oorlogsge
volgen te ontgaan. Vermoeden voor dit laatste is aan
wezig als de overbrengingsakte niet aan boord is en als 
de overdracht plaats vond binnen 60 dagen voor de ope
ning der vijandelijkheden; tegenbewijs wordt toegelaten. 
De geldigheid der handeling, verricht meer dan dertig 
dagen voor opening der vijandelijkheden, wordt altijd aan
vaard als die overdracht volledig is, overeenkomstig de 
wetten van de betrokken landen, en als eruit voortvloeit, 
dat de controle over het schip en de winsten van het 
gebruik ervan in andere handen overgaan. Voor de over
gang na het uitbreken der vijandelijkheden wenschte Enge
land in vier gevallen absolute nietigheid ; men ging min
der ver en bepaalde dat die nietigheid bestond, tenzij 
bewezen kon worden dat de bedoeling niet voorzat om 
de oorlogsgevolgen te ontgaan. In drie gevallen wordt 
de absolute nietigheid gehandhaafd. 

De eigenschap van „vijandelijk.'' 

Het al of niet vijandelijk karakter van een schip wordt 
bepaald (onder voorhoud van de evengenoemde regels 
omtrent verandering van vlag) door de vlag, die het t 
recht heeft te voeren. Tegen vaststelling van dit oude 
adagium werd door niemand bezwaar gemaakt. Moei
lijker was de oplossing van de vraag: hoe wordt het 
neutraal of vijandelijk karakter bepaald van goederen ; aan-
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vaard is het stelsel, dat dit karakter wordt bepaald naar 
het neutraal of vijandelijk karakter van den eigenaar. An
dere stelsels werden overwogen, n.1. of de herkomst be
slissend moest zijn, dan wel de adresseering; of dat de 
maatstaf moet worden aangelegd naar het karakter van den-
geen voor wiens risico de goederen varen, of de verzender. 
Geen dezer stelsels is aanvaard. De moeilijkheden zijn 
intusschen door de genomen beslissing geenszins opgelost. 

Het conüooi. 

Een schip onder convooi is vrij van visitatie. O p 
verzoek van het schip van een belligerent kan een onderzoek 
naar de lading plaats hebben door een officier van het schip 
dat convooi verleent; diens verbaal wordt geloofd; de 
commandant van dit oorlogsschip verstrekt schriftelijk in
lichting omtrent den aard van het geconvoyeerd schip en de 
lading. Acht de commandant van het convoyeerend schip 
na ingesteld onderzoek gronden aanwezig, die inbeslag
neming van het schip zouden rechtvaardingen, dan ver
leent hij geen verdere bescherming. 

Verzet tegen visitatie. 

Verzet tegen het doen stoppen, tegen de visitatie, of tegen 
inbeslagneming, brengt prijsverklaring van het schip mee. De 
lading wordt behandeld als lading van een vijandelijk schip. 

De Declaratie wordt verder besloten door een hoofdstuk 
over de schaden en interessen, en eenige slotbepalingen. 

In hoeverre is nu Engeland door de Declaratie gebonden? 
Geratificeerd is ze niet; het House of Lords heeft zijn goed
keuring daartoe geweigerd. Dat er moreel een gebondenheid 
aanwezig was en is, — aangezien de confenrentie, op Enge-
lands initiatief bijeengekomen, tot uitsluitende taak had het 
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bestaande internationaal zeerecht onder regels te brengen, 
wordt door geen der gezaghebbende deskundigen in twij
fel getrokken. Ook wordt de omstandigheid, dat Servië 
niet tot de conferentie heeft medegewerkt, niet als motief 
aanvaard, de getroffen regeling ter zijde te stellen — ook 
al houdt een der slotbepalingen in, dat de regelen zullen 
gelden in oorlogen, waarbij alle deelnemers zijn toege
treden. Servië toch bezit m 't geheel geen zeemacht, noch 
handelsvloot. Turkije is oorlogvoerende partij geworden 
nadat de door Engeland onrechtmatig genomen maatre
gelen reeds praktijk waren geworden. In schijn heeft 
dan ook Engeland zich niet aan zijn moreele gebonden
heid onttrokken. Volgens 's Lands eigen wetten (de 
pnjzen-rechtspraak wordt nog door nationale wetten gere
geld, en eerst waar die ontbreken, wordt door de prij-
zengerechten het internationaal recht toegepast) is de King 
in Council bevoegd, ten aanzien van het zee-oorlogsrecht 
bindende maatregelen te tref en (Orders in Council). De 
Koning heeft nu na het uitbreken van den oorlog de 
Declaratie tot bindend recht verklaard. Op 21 Augustus 
volgde de officieele bekendmaking dat door Engeland, 
met Frankrijk en Rusland, gedurende den oorlog de Decla
ratie van Londen wordt aanvaard, en in werking gesteld. 
Zooals nu boven is aangetoond, kan de Declaratie alleen 
ongewijzigd worden aanvaard ; doet men dit niet, dan 
heeft dat dezelfde beteekems, alsof het betrokken land 
geheel op eigen gelegenheid uitmaakt wat het internationaal 
zeerecht is, dus legt het eenvoudig anderen zijn wil op, 
voorzoover het feitelijk daartoe in staat is. De Decla
ratie is „een ondeelbaar geheel" ; slechts de lijst van con
trabande mag worden aangevuld met verdere oorlogsmate
rialen en oorlogstuigen ; en die van voorwaardelijke contra
bande met goederen, die voor oorlogsgebruik gunnen dienen. 

De eerste daad der Engelsche Regeering was echter om op 
de lijst der voorwaardelijke contrabande te brengen artikelen, 
die in de Declaratie op de derde lijst, die van goederen 
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die nimmer tot contrabande kunnen verklaard worden, 
waren geplaatst (waaronder metaalertsen en rubber). De 
Engelsche regeering is verder gegaan met als contrabande 
te behandelen goederen, die voorwaardelijk contrabande 
kunnen zijn. Na wat hieromtrent is medegedeeld, zal 
de beteekenis van zulk een handelwijze duidelijk zijn: 
goederen,— en in de eerste plaats gold het voedingsmid
delen, graan,— die niet door hun aard uitsluitend voor 
oorlogsgebruik dienstig zijn, gelijk contrabande is, worden 
in behandeling gelijk gesteld met contrabande. 

Dat wil zeggen: het behoeft niet meer bewezen te 
worden, dat de bestemming ervan is : gebruik der vijan
delijke legers of der regeering voor oorlogsdoeleinden; het 
is voldoende, als zij voor het vijandelijk land bestemd 
zijn ; en het beginsel der voortgezette reis treedt dan in 
werking; zoodat zelfs goederen, hoewel aan neutralen in 
neutrale landen geadresseerd, in beslag konden genomen 
worden en verbeurd verklaard, als te bewijzen was, dat 
de eindbestemming het vijandelijk land was. Maar dit 
was nog niet voldoende: Engeland eischte dat het bewijs 
van die eindbestemming (met de daarvoor geldende ver
moedens als hooger omschreven) niet langer op den be
slaglegger d . i . : Engeland, zou rusten; het stelde de zaak 
geheel op haar kop door te eischen, dat de neutrale ge
adresseerde zou bewijzen, dat de eindbestemming niet het 
vijandelijk land was. — En krachtens deze eischen hield 
het zelfs aan de Nederlandsche Regeering geconsigneerde 
graanladingen aan. — Dit alles levert de meest klinkklare 
rechtsverkrachting, als men zich tenminste voordoet alsof 
men de Declaratie heeft aanvaard. — Bedoeling van deze 
handelwijze is duidelijk: Nederland, Denemarken, Italië, 
gedeeltelijk Zweden en Noorwegen zijn zoovele emporia 
voor Duitschland en Oostenrijk voor de goederen, die 
niet zijn contrabande ; de voorwaardelijke contrabande toch is 
geen contrabande, is dus geheel vrij, als de adresseering 
luidt aan een neutrale. En op die wijze zou het Duitsche 
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volk in zijn voedingstoevoer door neutrale schepen niet 
belet worden door den oorlog, evenmin als Engeland 
daarin belet wordt of zou worden, indien daartoe de fei
telijke macht bij den vijand aanwezig was. Directe toe
voer naar Duitschland is tevens op een andere wijze 
afgesneden nl. door de Noordzee in te lijven; hierop 
komen wij nader terug. 

Van de wijzigingen door Engeland in de Declaratie gebracht, 
zeide Mr. Jellingshaus eenige maanden geleden in een voor
dracht te Amsterdam gehouden: „Deze wijzigingen nu zijn 
ongehoord en verzaken den plicht der oorlogvoerenden tot 
respecteering van den neutralen handel. Bijv. ten aanzien van 
levensmiddelen, voorwaardelijke contrabande,— namelijk goe
deren die voor strijdvoerenden, doch ook in vrede kunnen die
nen, en daarom slechts indien voor vijandelijke legers en 
vloten en dergelijke bestemd, als contrabande mogen wor
den aangemerkt, — veroorzaken die wijzigingen, dat er is 
in werkelijkheid een flagrante inbreuk op gemeld volken
rechtelijk begrip en dat een uithongermgspolitiek wordt 
toegepast, met alleen om een leger te verzwakken of een 
vesting tot overgave te dwingen, maar absoluut in strijd 
met het volkenrechtelijk begrip der vermoedelijk contra
bande, tot uithongering van een gansche bevolking van 
een land, vrouwen en kinderen incluis, alsof het gansche 
land een belegerde veste ware, waaruit echter bij een 
vesting als bij Antwerpen te voren de met-strijders ten 
minste kunnen vluchten. Is zulks reeds een barbaarsch-
heid en het aldus over het geheele vijandelijke land uit
breiden van de vereischte vijandelijke bestemming volken
rechtelijk een ernstig onrecht, ongehoord is zulks, wanneer 
die wijzigingsvoorschriften die zelfde werking ten gevolge 
hebben tegen een gansch neutraal land en zijn bevolking. 

Verder wees deze spreker er op, hoe Engeland met de 
Vereenigde Staten, tegen het tot contrabande willen verklaren 
van levensmiddelen anders dan bestemd voor leger, vloot, 
vesting e.d., steeds geprotesteerd heeft; het laatst i n d e n 
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Russisch-Japanschen oorlog in 1 904 . Het ging in die geval
len echter om eigen handel! De aandacht vestigt Mr. Jelling-
haus er verder op, hoe Engeland, dat onder de leus voor 
neutralen op te komen, den oorlog verklaarde (het Engelsche 
Witboek draagt het opschrift: „Engeland in oorlog Voor 
de gewaarborgde rechten van kleine naties') door deze 
rechtsverkrachtingen de aangenomen mooie rol geheel verliest. 
T e bedenkelijker wordt de geheele houding, als men weet, 
dat het Engelsche zeerecht dergelijke praktijken niet toelaat, 
en dat dit zou moeten toegepast zijn, was niet zoogenaamd 
door Engeland de Londensche Declaratie aanvaard. 

Meer indruk dan het protest van een enkele ter zake 
kundige zullen op het publiek de prostesten der betrok
ken Regeeringen maken. De Nederlandsche Regee
ring heeft reeds eenige malen bij de Engelsche, telkens 
tegen andere rechtsverkrachtingen, geprotesteerd. In Neder
land zijn dergelijke politieke stukken echter nog van een 
dergelijke verhevenheid, evenals alles wat de diplomatie 
en de buitenlandsche betrekkingen aangaat, — dat van 
publicatie van deze stukken geen sprake is geweest. Eerst 
nu de Amenkaansche regeering, — die ook in „buitenland
sche zaken" geen exclusivistische kasten-geest in zijn 
demokratische onschuld kent, — tot volledige publicatie van 
zijn protest is overgegaan, — schijnt men in Nederland, naar 
de laatste berichten te oordeelen, in te zien, dat een be
handeling in het volle licht der publiciteit in dergelijke 
zaken eenige voordeden met zich brengt. Niet onwaar
schijnlijk is het echter; dat de Regeering met publicatie 
der stukken het ontstaan van een stemming onder ons 
handelsvolk duchtte, die haar de taak, de neutraliteit te 
handhaven, slechts zou kunnen verzwaren. Tegen publicatie 
thans bestaat minder bezwaar, omdat „de zaak al zoo 
oud is , — en voor een spontane verontwaardiging nu niet 
meer gevreesd behoeft te worden. *) Het protest van Amerika 

) De stukken zijn sedert gepubliceerd. 
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richt zich in gematigde, doch duidelijke bewoordingen 

tegen de contrabande-politiek van Engeland en toont aan, 

dat het volkenrecht er door geschonden is. O p wegneming 

der grieven wordt aangedrongen, onder betoog: 

dat de tegenwoordige toestand van den Amerikaanschen 
handel in de Europeesche landen een zoodanige is, dat 
zij, indien geen verbetering intreedt, gevoelens zou kunnen 
wekken, die in tegenstelling zijn met diegenen, welke reeds 
zoolang tusschen het Amerikaansche en het Engelsche volk 
hebben bestaan. Reeds wordt deze toestand meer en meer 
het onderwerp van openbare kritiek en klachten. De mee
ning wint veld, — en ongetwijfeld niet geheel ongewettigd — dat 
de huidige Engelsche politiek jegens den Amerikaanschen 
handel aansprakelijk is voor de depressie in sommige takken 
van de Europeesche die van de markten afhankelijk zijn. 

Over de contrabande-kwestie zegt de nota : 

,,In zake voorwaardelijke contrabande komt het mijne 
regeering voor, dat de door Engeland gevolgde gedragslijn 
insgelijks van internationaal belang is. Zooals begrijpelijk 
is, werd hare aandacht gevestigd op het feit, dat een aantal 
Amerikaansche ladingen, waarop beslag wordt gelegd, bestaan 
uit levensmiddelen en andere voorwerpen van dagelijksch 
gebruik in alle landen, en die beschouwd werden (Jees : 
die door ons beschouwd werden en behooren beschouwd 
te worden) als voorwaardelijk contrabande. Niettegenstaande 
het „onschuldig" gebruik dezer voorwerpen voor de hand 
lag, wijl zij Door neutrale landen waren bestemd, gingen de 
Engelsche autoriteiten over tot het aanhouden en in beslag 
nemen dezer ladingen, zonder — voorzoover de regeering der 
V. S. weet — feiten te kunnen aanvoeren, waaruit redelijker
wijs de meening viel te putten, dat de ladingen in werke
lijkheid voor een der oorlogvoerende partijen bestemd waren". 

„Verdenking zonder meer is geen bewijs, en in geval 
van twijfel diende men ten gunste van den neutralen handel 
te beslissen, niet er tegen' . 

Verder heeft de nota een voor de Engelschen zeer 

onaangenamen passus. Er wordt nl. om het onrechtma

tige van die handelingen te bewijzen mede een beroep 

2 
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gedaan op een uitspraak van lord Salisbury, in de volgende 
woorden : 

Dat een lading artikelen, op de lijst staande als voor
waardelijke contrabande - (hier dus bedoeld op lijst van 
de Londensche deklaratie, — door Engeland geldend ver
klaard met aanvullingen) — en met bestemming naar een 
neutrale haven, de meening zou wettigen dat zij voor den 
vijand bestemd is, schijnt in directe tesenspriak te zijn 
met de vroeger door Engeland gehuldigde leer, en die door 
lord Salisbury tijdens den Zuid-Afrikaanschen oorlog aldus 
werd verkondigd: „Voedingsmiddelen, ofschoon met een 
vijandelijke bestemming, kunnen alleen als oorlogscontra
bande worden beschouwd, als zij bestemd zijn voor het 
vijandelijk leger te velde. Het is niet voldoende, dat zij 
daarvoor gebruikt kunnen worden. Het moet worden aan
getoond, dat dit op het oogenblik der aanhouding inderdaad 
hun bestemming was". De regeering der V. S. is het 
geheel en al eens met de opvattingen in deze verklaring 
over de voorwaardelijke contrabande, en de Amerikaansche 
reeders hadden het recht te vertrouwen op deze historische 
leerstelling, krachtig door Engeland gehandhaafd, toen het 
strijdende partij, zoowel als toen het neutraal was . " Ge
protesteerd wordt ook tegen het opbrengen en vasthouden 
van schepen „met het doel op contrabande te worden on
derzocht, of wegens vermoedens, in verband met speciale 
bepalingen, die duidelijk in tegenspraak zijn met de interna
tionale wetten en met de praktijk." Duidelijk is, dat dit ziet op 
de onwettige bepalingen omtrent voorwaardelijke contrabande, 
wier rechtskarakter in beleefde termen wordt kenbaar gemaakt! 

Niet officieele Amerikanen zijn minder angstvallig in hun 

uitdrukkingen; zoo zegt de New York Telegraph naar 

aanleiding van het opbrengen van twee tankschepen der 

Standard Oil, bestemd voor Denemarken en onder Ameri

kaansche vlag, da t : „meer dergelijke daden van zeerooj 

Oom Sam's zeemacht tot ingrijpen zullen nopen". 

Zonderling, — en dat is wel de meest gematigde uit

drukking, — zonderling doet het aan, dat Sir Edwa°rd Grey 

in zijn antwoord op deze nota zegt dat de Engelsche 

regeering geenszins bedoelt voedingsmiddelen aan te hou-
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den, zoo deze niet bestemd zijn voor de troepen van 
den vijandelijken staat; de Britsche regeering zal zich aan 
dien regel houden en elk geval dienaangaande met volle 
aandacht beoordeelen. — Hierop zou slechts te antwoor
den zijn, dat men met wat de Britsche regeering bedoelt, 
niet te maken heeft, maar slechts met wat zij doet. De 
Amerikaansche regeering constateert feiten, evenals de 
Nederlandsche heeft gedaan, en waarover ook deze heeft 
geprotesteerd. Mocht het de bedoeling zijn, die feiten 
en daarmede de voorstelling ervan in de Amerikaansche 
nota te ontkennen en onwaar te heeten, dan zal dit deel 
van het antwoord in Amerika wel weinig bevredigend 
worden geacht; al wordt dan ook door de belofte van 
beterschap die er dadelijk is bijgevoegd, de grond voor 
een dadelijk herhaald protest weggenomen. Ongetwijfeld 
valt het antwoord van Engeland op een zeer gunstig oogen-
blik, nu de tegenmaatregelen van Duitschland ten volle 
de publieke belangstelling in beslag nemen. — Tegenover 
deze ontkenning van Sir Grey moge hier nog worden aan
gehaald, de tekst van het protest van de Noordsche lan
den en van Nederland ; men kan dan deze voegen bij 
die van het Amerikaansch protest en zelf uitmaken, wat 
te gelooven. 

Het protest der Noorsche landen begint te constatée" 
ren dat de oorlog ook den neutralen zware offers oplegt! 
die dienen echter niet op willekeurige wijze door de oor
logvoerenden verzwaard te worden. Het volkenrecht heeft 
ten aanzien van de neutralen zekere beginselen vastgesteld ; 
doch zelfs de geringste bescherming die zij eraan ontleenen, 
schijnt in deze oorlog weg te vallen. De neutralen moeten 
aanzien, dat de oorlogvoerenden er aanspraak op maken, 
beginselen toe te passen; die onvereenigbaar zijn, zoowel 
met d ï belangen dsr onzijdigen als met het volkenrecht. 
Herinnerd wordt aan de Haagsche conventies, die wel niet 
altijd geratificeerd zijn „maar de beste uitdrukking geven 
aan het rechtsbewuszijn der volkeren, en dus een afspiege
ling zijn van het nu geldende volkenrechtelijk standpunt." 
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In het bijzonder geldt dit voor de deklaratie van Londen, 
waarin het uitdrukkelijk heet, daar haar bepalingen in hoofd
zaak overeenkomen met de algemeen erkende beginselen van 
het volkenrecht; afgescheiden van verzekering (door de En
tente) dat de Deklaratie op dezelfde wijze als een geratifi
ceerd verdrag toegepast zal worden, moet men thans nage
noeg al hare voorschriften volle geldigheid toekennen. — De 
vrijheid van de zee is beperkt door de aanspraak, die men 
er op maakt „om aan onzijdige schepen de verplichting op 
te leggen, bepaalde wegen te volgen en bepaalde havens 
aan te doen, hoewel de onzijdigen geen redelijken grond voor 
argwaan hebben gegeven, waaruit die beperkingen verklaard, 
laat staan gerechtvaardigd zouden kunnen worden. 

„Het begrip van contrabande, zoowel volstrekte als voor
waardelijke, is verstoord en onevenredig verruimd, hetgeen 
een inbreuk op de rechten der onzijdigen is. Met de theorie 
van de voortgezette reis en zekere voor de onzijdigen ongunstige 
veronderstellingen inzake voorwaardelijke contrabande, zoekt men 
in werkelijkheid die contrabande met de volstrekte gelijk te stellen, 
hetgeen een nieuwen toestand van den bedenkelijksten aard schept. 

En nu wat Nederland betreft. Als gezegd, is de 
tekst der protesten niet gepubliceerd. De Minister van 
Buitenlandscbe zaken heeft echter in de Memorie van 
Antwoord op het Voorloopig Verslag der Staatsbegrooting. 
een en ander medegedeeld, waaruit wij het volgende nemen : 

Het uitdrukkelijk aanvaarden der nog onbekrachtigd ge
bleven Londensche verklaring van 1909 door sommige der 
oorlogvoerende mogendheden in Augustus, zou door de R e -
geering met onverdeelde voldoening zijn vernomen, waren 
daarmede niet gepaard gegaan zekere wijzigingen, beslist in 
strijd zoowel met het algemeen erkend recht, als met de be
ginselen, welke in die verklaring zelve belichaamd waren. 
Die wijzigingen betreffen voornamelijk de conditioneele con
trabande, welke feitelijk op een lijn gesteld werd met de 
absolute. 

„Zich bewust van den tweeledigen plicht, om voor de 
eerbiediging der regelen van het volkenrecht op te komen en 
om zijn eigen rechtmatige belangen te beschermen, heeft 
Nederland toenmaals te kennen gegeven, dat het zich bij de 
miskenning van het volkenrecht en bij de onrechmatige be-
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handeling van zijn handel en scheepvaart niet kon neerliggen, 
dat het zich tegen elke onrechtmatige handeling der belhge-
renten in dat opzicht verzetten, en zich alle rechten voorbe
houden moest." • , i 

„Deze gedragslijn volgende heeft, de Ned. regeer.ng tel
kens wanneer de aanhouding van een Nederlandsch schip 
daartoe aanleiding gaf, bij de betrokken regeer.ng een gemo
tiveerd protest ingediend, op ongedaanmaking der gepleegde 
onrechtmatige daad aangedrongen en zich alle rechten voor
behouden. 

Geprotesteerd is ook telkens als in strijd met artikel 

47 der Declaratie niet-ingelijfden aan boord der schepen 

aangehouden werden (wat zelfs is geschied met soldaten 

in uniform van het Nederlandsch-Indisch leger, en nog zeer 

onlangs in Colombo met een schepeling der Nederlandsche 

marine in uniform, op grond dat ze Duitsche namen droe

gen en Duitschers geweest waren). 

Verder zegt de minister : 

„Sedert de uitvaardiging der voormelde regelen zijn eenige 
der" oorlogvoerenden teruggekomen op hun eenzijdige verklaring 
betreffende de toepassing der gewijzigde Londensche Verkla
ring, door de lijst van conditioneele contrabande aan te vullen 
met verscheidene artikelen. 

„De regeering heeft, zonder het recht tot zoodanige aan
vulling te betwisten, zich gerechtigd geacht er op te wijzen, 
dat een dusdanige uitbreiding van het begrip contrabande 
neerkwam op het illusoir maken van de Parijsene Verklaring 

van 1856. 
,In de jongste regeling, door eenige oorlogvoerenden ten 

aanzien van de Londensche Verklaring getroffen, hebben 
twee punten de Nederlandsche regeering aanleiding gegeven 
een protest ter kennis van de betrokken regeeringen te brengen. 
In de eerste plaats betreft dat protest de in die regeling 
neergelegde vermoedens betreffende de bestemming van arti
kelen van conditioneele contrabande, aangetroffen aan boord 
van neutrale schepen op weg naar een neutrale haven waardoor 
feitelijk de conditioneele contrabande op dezelfde wijze worat 
behandeld als de absolute. In de tweede plaats was het gericht 
tegen den maatregel, welke de oorlogvoerenden zich voorstellen 
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te nemen ten aanzien van neutrale schepen, zich begevende 
naar landen, uit of door welke de tegenpartij voorraden voor 
hare legers betrekt.' (Dit geldt alles Engeland, aangezien van 
Duitsche aankondiging van maatregelen toen nog geen sprake 
was'. ,,Wat dit laatste punt betreft, gaf de Nederlandsche 
regeenng te kennen, dat, gelet eenerzijds op het recht van 
neutrale staten om het drijven van handel uit of door hun land 
met de oorlogvoerenden toe te laten, anderzijds op den volken-
rechtelijken regel, volgens welken een neutraal schip, dat 
conditioneele contrabande vervoert niet mag Worden prijsgemaakt, 
indien zijn lading bestemd is voor een neutraal land, het nemen 
van den hewusten maatregel tegen een onzijdig land in strijd 
zoude zijn met het volkenrecht". 

Wat heeft nu Engeland met deze onwettige maatregelen 
bereikt ? Nagenoeg wat het doel was : afsluiting van den 
toevoer van levensmiddelen voor het Duitsche volk ; alzoo 
niet voor de legers, maar voor de burger-bevolking. Mogelijk 
is dat, omdat de neutralen, voor overmacht zwichtend, 
nog zelven uit het gedrang zijn geraakt, — niet wat betreft 
hun vrijen handel in goederen, die niet contrabande zijn, 
en waarop zij recht hebben ; — doch wat betreft de toevoer 
van levensmiddelen voor eigen gebruik ; een en ander onder 
protest, — waarop blijkens de berichten eerst na maanden 
behoeft te worden geantwoord, en welk antwoord niet de 
minste wijziging in den feiteli]ken toestand brengt ; doch 
ook niet méér. 

De afsluiting bleek bereikbaar op twee wijzen : de eerste 
is, dat de neutrale Regeering op zich neemt de garantie 
dat wat ingevoerd wordt, voor eigen consumptie dient : 
of wat praktisch op hetzelfde neerkomt : dat de Regee
ring er voor instaat dat de personen, die de goederen 
ontvangen, ze niet, aan wien ook, in het vijandelijk land zullen 
leveren, — ook niet door tusschenpersonen ; de tweede is : 
door den uitvoer van de goederen, waarvan Engeland het 
wenscht, of waarvan Engeland anders den invoer in het neu
trale land tegenhoudt, — wat op hetzelfde neerkomt in de 
praktijk,—eenvoudig te verbieden. Dat dit alles noodgedrongen 
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onrecht is, behoeft niet meer te worden herhaald ; voor 
de neutralen staat op den voorgrond dat dit blijkbaar de 
eenige uitweg was om niet langer in den honger-zone betrok
ken te blijven. Beide wegen kunnen ook gecombineerd 
worden gevolgd. En dit wordt blijkbaar in de kleinere 
neutrale staten gedaan ; (men bedenke hierbij nog eens 
dat het opschrift van het Witboek is : Engeland in oorlog 
voor de gewaarborgde rechten van kleine naties !). In begin 
November verscheen een verklaring van het Foreign Office, 
„volgens welke de Engelsche regeering zich tevreden 
verklaart met de waarborgen, door de Noorsche, Zweedsche 
en Deensche regeeringen aangeboden, betreffende het 
niet-uitvoeren van contrabande (d. w. z. contraban
de zooals Engeland die thans begrijpt), wanneer die 
geconsigneerd was aan bekende personen, binnen het 
grondgebied der genoemde regeeringen, en dat er bevelen 
waren gegeven aan de Engelsche vloot en de douane
autoriteiten, het aanhouden der neutrale schepen met zulke 
ladingen, op zulke wijze aan neutrale geconsigneerd, — (men 
brenge zich hier en bij het volgende omtrent Nederland, 
even de bedoelingen der Engelsche Regeering als volgens 
de verklaring van Sir Grey op Amerika's nota te binnen) — 
te beperken, na verificatie van de scheepspapieren en de 
lading" (uit de Amerikaansche nota). Eenzelfde „succes" 
heeft Nederland te boeken met zijn Overzee-Trust-
Maatschappij. In plaats van de garantie door de regeering 
te geven, dat de goedersn (waarmee volkenrechtelijk Enge
land echter niets te maken heeft als ze „neutraal" ge
adresseerd zijn) niet zullen worden uitgevoerd, is de garantie 
door de Trust aanvaard door Engeland. Zelfs zullen eenige 
niet tot de eerste /evensbehoeften behoorende voedingsmid
delen, wanneer zij aan Nederlandsche particulieren 
geconsigneerd zijn, op zee ongemoeid worden gelaten, 
tenzij blijkt dat de ontvanger tusschenpersoon is voor 
Duitschland! Een succes ? — V o o r onze Regeering zeker, 
die evenals die der drie Noorsche Staten, het vrije recht 



24 

haar toekomend, niet agressief met krachtiger vertoogen 
dan protesten wil en kan afdwingen. •— Maar van volken
rechtelijk standpunt niet, — en hierop moet later de aandacht 
gevestigd worden, als Duitschlands thans genomen maatrege
len worden bekeken, met de daarvoor opgegeven motieven. 

Alvorens de verdere maatregelen, door Engeland genomen, 
te beschouwen, moet hier in 't voorbijgaan er even de 
aandacht op gevestigd worden hoezeer zich de geschiedenis 
herhaalt. In den oorlog tegen Napoleon vaardigde Engeland, 
evenals thans, de berucht geworden „Orders in council' 
uit (1807) , bedoeld als antwoord op Napoleons continentale 
stelsel. Hierbij werd neutrale handel op de havens van 
het Keizerrijk en diens bondgenooten verboden, en in het 
algemeen alleen handel toegelaten die over Engeland ging. 
Ook toen ter tijde de kwesties der „voortgezette reis ', 
toen in verband met het Engelsche verbod van neutralen 
om op de Koloniën van zijn vijand handel te drijven, 
tenzij over Amerika en Engeland. Hier werd de kiem 
gelegd van den oorlog tusschen Engeland en Amerika (181 2.) 

Beschouwen wij thans de tweede helft van Engelands 
maatregelen, hierboven reeds aangeduid als de inlijving 
van de Noordzee. Aangezien deze „inlijving ' middels 
mijnen wordt gehandhaafd moge in het kort worden weer
gegeven den inhoud van het „verdrag nopens het stellen 
van onderzeesche zelfwerkende contractmijnen," — gelijk 
wij boven zagen ter Tweede Vredesconferentie vast
gesteld. Het verdrag is bekrachtigd door Duitschland, 
de Vereenigde Staten, Oostenrijk-Hongarije, Denemarken, 
Nederland, Mexico, Salvador en Haïti. Doel er van is : 
de hardheden van den oorlog te verminderen en, zooveel 
als mogelijk is, aan de vreedzame scheepvaart de zekerheid 
te geven waarop zij recht heeft aanspraak te maken, niet
tegenstaande het bestaan van een oorlog. Verboden is : 
n/ef-verankerde zelfwerkende contact-mijnen te plaatsen, 
tenzij zoodanig vervaardigd, dat zij uiterlijk een uur nadat ze 
buiten contrôle zijn geraakt ongevaarlijk worden; verankerde 
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zelfwerkende contact-mijnen te plaatsen, die niet ongevaarlijk 
worden zoodra ze losgeraakt zijn ; torpedos's te gebruiken 
die niet ongevaarlijk worden, wanneer ze hun doel hebben 
gemist ; zelfwerkende contact-mijnen te plaatsen voor de 
kusten of havens van den tegenstander met het uitsluitend 
doel de koopvaardij te onderscheppen. Bij gebruik van 
verankerde mijnen moeten alle mogelijke voorzorgs-maatre-
gelen genomen worden voor de veiligheid der vreedzame 
scheepvaart. Na afloop van den oorlog moet alles in het 
werk gesteld worden om de mijnen op te ruimen ; zijn 
door een der partijen mijnen geplaatst voor de kust van 
een andere, dan zal hij de plaatsen daarvan alsdan bekend 
maken. Engeland had het verbod gewenscht van zee-
mijnen in de open zee ; het achtte de rechten der neutralen 
niet voldoende gewaarborgd. „ Wij verklaren zonder aar
zeling" zeide de Engelsche afgevaardigde,—dat het recht 
van de neutralen op Veiligheid van de scheepvaart in open 
zee zwaarder dient te wegen dan het voorbijgaand recht 
van de oorlogvoerenden om er zich als plaats voor de 
vijandelijkheden van te bedienen". Hij wijst er op dat 
het volgens het traktaat vrij zal staan zelfs in open zee 
mijnen te verankeren, omdat zulks tot moeilijkheden met 
de neutralen moet leiden. Daarom beschouwt hij (altijd 
sprekend voor Engeland, niet voor zichzelf) het traktaat 
slechts alseen aanvangspoging om dit onderwerp te regelen, 
en zegt: „Men behoort dan ook niet de wettigheid van deze 
oj gene handeling aan te nemen, alleen omdat de Conventie 
haar niet heeft verboden. Dit is een beginsel dat wij op prijs 
stellen te bevestigen, en dat door geen enkele staat zal 
kunnen verwaarloosd worden, hoe machtig ook". — Frankrijk 
en Duitschland hebben zich niet vereenigd met de verbods
bepaling van blokkade der vijandelijke kusten door zee-
mijnen tot het beletten van den handel aldaar ; hun minder 
sterke marine maakte geen ander verweermiddel of blokkade, 
door hen te leggen, mogelijk. 

Engeland nu, heeft goedgevonden om met ingang van 
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5 November de Noordzee middels mijnen voor het vrije 
verkeer te sluiten. Motief hiervoor was volgens de om-
cieele bekendmaking van de Engelsche admiraliteit, dat 
de Duitschers mijnen gestrooid hadden op den voor
naamsten handelsweg van Amerika naar Liverpool via de 
Noordkust van Ierland. De Duitsche regeering heeft 
inderdaad erkend de afsluiting van de Engelsche wateren 
voorzoover het genoemde deel betreft, en had daartoe, 
zooals wij zien zullen, het recht. De Engelschen hebben 
dit o.m. praktisch ondervonden door het gebeurde met 
de „Audacious." Wa t echter het verband is tusschen 
deze afsluiting en die van de Nooidzee is nog aan niemand 
gelukt te ontdekken, Na de reden dus voor op gesteld te 
hebben, vervolgt de Admiraliteit : 

„Daarom geeft zij kennis dat de geheele Noordzee moet 
worden beschouwd als militair gebied. Binnen dat gebied 
zullen koopvaardijschepen van alle landen, visschersvaar-
tuigen en alle andere schepen aan de ernstige gevaren zijn 
blootgesteld wegens de mijnen, die uitgezet moeten worden 
en wegens oorlogsschepen die dag en nacht ijverig zoeken 
naar verdachte vaartuigen. Alle koopvaardijschepen en vis-
schersvaartuigen worden hierbij gewaarschuwd voor de geva
ren, die zij in dit gebied loopen, behalve wanneer zij zich 
strikt houden aan de aanwijzingen van de admiraliteit 

„Alle pogingen zullen worden gedaan, om deze waar
schuwing ter kennis te brengen van neutrale landen en 
van schepen op zee, doch van den 5den November af 
zullen alle schepen, die een van den noordpunt der He
brieden over de Färöer eilanden naar Ysland getrokken lijn 
overschrijden, dat op eigen risico doen." 

Door de betrokken mogendheden is ten sterkste gepro
testeerd, zonder succes. Het protest der Noorsche landen 
is reeds boven vermeld, Onze Minister van Buitenlandsche 
Zaken zeide ervan : 

Ten slotte heeft de Nederlandsche regeering geprotesteerd 
tegen de Engelsche maatregelen ten aanzien van de Noordzee, 
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welke het door alle natiën aanvaard beginsel der vrije zee 
aantasten en, in zoover zij de zeewegen naar de Neder-
landsche havens versperren bovendien in strijd zijn met het 
Haagsche verdrag nopens het stellen van onderzeesche, 
zelfwerkende contactmijnen, hetwelk het nemen van maatre
gelen voor de veiligheid der vreedzame scheepvaart voor
schrijft, en derhalve uitgaat van het beginsel, dat die scheep
vaart niet buiten het strikt noodige mag worden belemmerd " 

Men leze hierbij eens over wat de Engelsche afge
vaardigde zeide na het aannemen van dit verdrag, en wat 
wij boven vermeld hebben. 

Was de maatregel als represaille, noodig zooals de 
Engelsche regeering vooropstelt ? Is zij onvermijdelijk uit
gelokt? Over het stellen van mijnen door de Duitschers 
op een uitsluitend Engelschen handelsweg, in Engelsche 
wateren, zeide Mr. Jellinghaus (en wij kunnen dat ook wel zelf 
beoordeelen aan de hand van hetgeen is voor-afgegaan) : 
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En hiermede klopt de verklaring van onzen Minister 
van Marine in de Tweede Kamer gedaan naar aanleiding 
van een vraag van den afgevaardigde O. van Nispen tot 
Sevenaar, dat van 1 Aug. tot 5 December op onze kust 
83 mijnen zijn aangespoeld, waarvan 70 Engelsche, 4 
Fransene en 8 Nederlandsche ; van één kon de herkomst 
niet vastgesteld worden. Enkele waren slechts gevaarlijk 
gebleven; de meeste hadden desactiveerinrichtingen. Nog 
waren 20 mijnen door ons geschut vernield, waarvan uiter
aard de herkomst niet te bepalen was. Er is dus geen 
enkel geval geconstateerd van het aandrijven van Duitsche 
mijnen, die, waren ze er inderdaad geweest, toch ook wel 
met denzelfden stroom en door denzelfden wind als de 
aangespoelde mijnen naar onze kusten zouden gedreven zijn ! 

Verder wordt aangegeven welke koers de schepen heb
ben te volgen ter eigen beveiliging, onder mededeeling, dat 
als men zich daaraan stipt houdt men veilig zijn bestem
ming zal kunnen bereiken „doch dat elke afwijking, zelfs 
van weinige mijlen, van de aangeduide koers, tot noodlot
tige gevolgen kan leiden. 

De maritieme medewerker van de Times merict hierbij op 
dat van het plan om de geheele Noordzee af te sluiten 
voor het verkeer is afgezien ! De beperkende bepalingen, 
— zegt hij, — zullen het zoo goed als onmogelijk maken 
voor een koopvaardijschip om de Noodzee in of uit te 
varen langs de route tusschen de Shetlandsche eilanden 
en Noorwegen; de genomen maatregel komt op een con-
vooi-stelsel neer, want de aangegeven koers loopt langs de 
oostkust van Engeland en dat vergemakkelijkt het onder
zoek Van schepen. 

Deze maatregelen werden kort en juist gekwalificeerd in een 
berichtje in „De (groene) Amsterdammer" van 1 5 November. 
„Engelands jongste annexatie" staat boven het volgende : 

„Wij bedoelen niet Cyprus of Egypte, maar de Noord
zee. Die zoogenaamde afsluiting toch komt inderdaad neer 
op eene annexatie, en is volkenrechtelijk onverdedigbaar. 
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De Noordzee is feitelijk verboden toegang verklaard voor alle 
omliggende landen, behalve voor Engeland en zijn vrienden. 
Een zeer beperkte route, geheel en uitsluitend door en ten 
genoege van Engeland vastgesteld, steat vriendenschepen toe, 
onder zekere voorwaarden, bescheiden, onder politietoezicht, 
daarvan gebruik te maken. Gevischt worden mag en kan er 
niet meer. In één woord, men teekent den toestand het beste 
door kortweg te verklaren, dat de Noordzee Engelsch territoir 
is geworden . 

De uitvaart van een Nederlandsche schip (uit Rotter
dam) gaat nu zoo : op een door Engeland aanbevolen uur 
kan het schip vertrekken, om bij daglicht in het onveilig 
gebied te komen ; een Engelschman komt aan boord om 
de vaart te leiden ; bij dag-aanbreken, komen kleine stoo-
mers (trawlers ?) die voor het schip uitvaren ; in het mij-
nen-gebied aangekomen moet er goed uitgekeken worden, 
want deze geleigeesten bekommeren zich volstrekt niet 
om den koers van het schip zelf. Af en toe ontstaat 
er luid geschreeuw; dan moet er gestopt of achteruitge
slagen worden, of het roer worden omgegooid; dat zijn 
dan de gevallen, waarin Engelsche mijnen, die van hun 
verankering zijn losgeraakt, komen aandrijven; zoo geraakt 
men in de Thames (Gravesend) waar alleen des nachts 
mag worden ingevaren, en ook bij nacht tot Londen moet 
worden opgestoomd ; daar blijft men liggen totdat er tijd 
is gevonden om te laden en te lossen ; na verlof tot ver
trek te hebben bekomen vaart men, wederom alleen des 
nachts, de Thames uit, en vervolgt zijn weg weder onder 
de hoede van een Engelschen loods, het Kanaal door, 
— tot het gebied der mijnen is verlaten ; dan mag men 
alléén verder stoomen. Het aandoen van Londen is bij 
de uitvaart geen verplichting; onze mailbooten doen dit 
uitsluitend om de Engelsche vervoer-contracten met geheel 
te verliezen. 

Het is den geduldigen lezer duidelijk geworden dat alle 
overeengekomen en vastgesteld recht ten aanzien der 
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neutralen geheel „over boord" is gegooid; dat ten aanzien 
van Duitschland een isolatiestelsel in werking is gesteld, 
door alle overzeeverkeer daarheen, en ook naar de aangren
zende en omliggende neutrale landen te verhinderen ; dat 
niet geschroomd is, de kleine neutrale staten in den honger-
zône mee te betrekken, en deze daaraan alleen hebben 
kunnen ontkomen door uitvoerverboden en door, ten genoege 
der Engelsche regeering, waarborgen te stellen, dat de 
goederen, (waarover Engeland volkenrechtelijk niet te or-
donneeren heeft) welke worden ingevoerd, in het land 
blijven, ten minste niet naar Duitschland worden uitgevoerd. 
Om tot dit doel te geraken, heeft Engeland de Noordzee 
door feitelijke middelen voor een ieder gesloten, dermate, 
dat van de neutrale landen uitvarende schepen uitsluitend 
door Engeland bepaalde wegen moeten volgen (waarbij 
natuurlijk geen enkel kan zijn, dat een Duitsche haven 
tot bestemming heeft, waarmede weer eens een traktaatsbe
paling geschonden wordt, nl. die, welke scheepvaart op 
een haven van een land-in-oorlog alleen verbiedt, indien 
er f e i t e l i j k e blokkade is gelegd). 

Wat heeft nu Duitschland daar tegenover gesteld ; welke 
represaille maatregelen heeft het genomen? Heeft het op 
zijn beurt de isolatie van Engeland gedecreteerd, en aan
gezien het niet in de mogelijkheid verkeert om schepen 
die dit verbod overtreden, op te brengen, aangezegd, dat 
alles wat de Engelsche kusten nadert, gevaar loopt in den 
grond te worden geboord? Heeft het de blokkade van 
geheel Engeland en Ierland afgekondigd ? Ware dit zoo, 
dan zou het groote schrikbeeld der Engelschen in ver
vulling gaan, — waarvan uiting is, het vóór het ontstaan 
van het oorlogsgevaar in de Strand door Sir A . Conan Doyle 
geschreven artikel „Danger!" Daarin wordt een fantastisch 
beeld geschilderd van een Engeland dat uitgehongerd wordt ; 
dat tegen een derde-rangs mogendheid het onderspit delft, 
omdat die mogendheid over de noodige duikbooten beschikt. 
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De tot nu toe geseinde berichten omtrent de Duitsche 

maatregelen deden vermoeden, dat inderdaad de isolatie 

van Engeland, met terzijde stelling — nu op zijn beurt ! — 

van alle aan de neutrale scheepvaart gewaarborgde rechten, 

door Duitschland was aangekondigd. De Reuterdienst 

kabelde reeds dat, volgens het Amsterdamsch Handelsblad, 

de maatregelen in strijd schijnen met de internationale 

wetten en met die der menschelijkheid ; waarbij over 't 

hoofd werd gezien, dat deze kwalificatie, indien ze juist 

is, geheel geldt voor de eerstgenomen Engelsche maatre

gelen. 

Eenigszins verwonderlijk doet het nu aan, dat de Duit

sche verklaring, gedateerd Berlijn 7 Februari geen isolatie 

van Engeland op de hier bedoelde wijze bevat. De 

inhoud ervan, luidt met de nadere toelichting als volgt : 

Sedert den aanvang van den tegenwoordigen oorlog heeft 
Groot-Britannië een handelsoorlog tegen Duitschland ge
voerd op een wijze, die met alle beginselen van het volken
recht in strijd is. Weliswaar heeft de regeering in een aantal 
besluiten aangekondigd, dat de Londensche Deklaratie nopens 
den zee-oorlog voor hare strijdkrachten bindend is, inderdaad 
echter heeft zij zich aan de meest gewichtige bepalingen van 
deze Deklaratie onttrokken, ofschoon haar eigen vertegen
woordigers op de Londensche conferentie voor het zee-oor 
logsrecht hebben erkend, dat hare besluiten als internationaal 
recht zullen geiden. 

„De Engelsche regeering heeft een aantal goederen op de 
lijst van contrabande geplaatst, die of geen contrabande zijn, 
of slechts indirekt voor militaire doeleinden bruikbaar zijn, 
en deswege zoowel volgens de Londensche Deklaratie als 
naar de algemeen erkende regelen van het volkenrecht, niet 
als contrabande kunnen beschouwd worden. 

Zij heeft verder feitelijk het verschil tusschen absolute en 
voorwaardelijke contrabande opgeheven, inzooverre zij alle 
goederen, die voorwaardelijke contrabande zijn, die voor 
Duitschland bestemd zijn, zonder te letten op de haven, 
waar zij gelost moeten worden, en zonder in aanmerking te 
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nemen, of deze voor krijgsgebruik dan wel voor vreedzame 
doeleinden bestemd waren, aan inbeslagname heeft onder
worpen. Ja zelfs aarzelt zij niet de Parijsche Deklaratie te 
schenden, aangezien hare strijdkrachten Duitsch eigendom, 
dat geen contrabande is, op neutrale schepen heeft weggenomen. 
Met schending van de door haarzelf toepasselijk verklaarde 
Londensche Deklaratie heeft zij middels haar strijdkrachten 
tallooze Duitsche dienstplichtigen van neutrale schepen op
gelicht en krijgsgevangen gemaakt. Ten slotte heeft zij de 
geheele Noordzee tot militair terrein verklaard, en aan de 
neutrale Scheepvaart de doorvaart door de open zee, tusschen 
Schotland en Noorwegen, zoo niet onmogelijk, dan toch intent 
moeilijk en gevaarlijk gemaakt, zoodat zij tot zekere hoogte 
met verkrachting van alle regels van het volkenrecht, een 
effectieve blokkade der neutrale kusten en der neutrale ha
vens heeft ingevoerd. 

„Alle deze maatregelen hebben de klaarblijkelijke bedoe
ling door een onwettige stopzetting van den geoorloofden 
neutralen handel niet alleen aan de militaire krachten van 
Duitschland een slag toe te brengen, doch ook aan het 
huishoudelijk leven van dit rijk; en ten slotte door uithon
gering de geheele bevolking van Duitschland aan ondergang 
prijs te geven. 

,,De neutrale mogendheden hebben zich in het algemeen 
bij de door de Engelsche regeering getroffen maatregelen 
neergelegd. Met name zijn pogingen zonder resultaat ge
bleven van de Engelsche regeering gedaan te krijgen, perso
nen van Duitsche nationaliteit en Duitsche eigendommen, 
die zij met verkrachting van het volkenrecht weggenomen 
heeft, weer vrij te laten. In zeker opzicht hebben zij ook 
aangesloten bij de Engelsche maatregelen, die met de vrijheid 
van de zee onvereenigbaar zijn, en wel in zooverre als zij, 
klaarblijkelijk onder den druk van Engeland de voor vreed
zame doeleinden bestemde daarover naar Duitschland ook van 
den hunne zijde, door uit- en doorvoerverbod verhinderen. 

De Duitsche regeering heeft tevergeefs de aandacht der 
neutrale mogendheden er op gevestigd, dat zij zich de vraag 
voorleggen moet, of zij nog langer bij de strikte inachtneming der 
voorschriften van de Londensche Deklaratie kan volharden, als 
Engeland op deze wijze voortgaat, en de .neutrale mogend
heden zich verder neerleggen bij deze verkrachtingen der 
neutraliteit, tot schade van Duitschland. 

„Voor de verkrachting van het volkenrecht voert Engeland 
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de levensbelangen aan, die voor het Duitsche rijk op het 
spel staan. En de neutrale mogendheden schijnen zich met 
een theoretisch protest te vergenoegen, en aldus feitelijk de 
levensbelangen der oorlogsvoerenden als een voldoende ver
ontschuldiging voor iedere wijze van oorlogvoeren te aanvaarden. 
O p zulke levensbelangen moet nu ook Duitschland zich be
roepen. Het ziet zich daarom tot zijn leedwegen gedwongen 
tot militaire maatregelen tegen Engeland, die een vergelding 
zijn voor de Engelsche wijze van handelen. 

„Evenzoo als Engeland het gebied tusschen Schotland 
en Noorwegen tot militair terrein verklaard heeft, verklaart 
Duitschland nu alle wateren, die Groot-Brittannië en Ierland 
omgeven, met inbegrip van het geheele Engelsche Kanaal tot 
militair terrein, en zal met alle hem tendienste staande knjgs-
middelen tegen de vijandige scheepvaart aldaar optreden. 

„Tot dit doel zal het streven van Duitschland er op ge
richt zijn van 18 Februari 1915 af ieder vijandelijk koop
vaardijschep, dat binnen dit terrein wordt aangetroffen, te 
vernielen, zonder dat het altijd mogelijk zal zijn, het gevaar 
af te wenden, dat daarbij menschen en lading bedreigt De 
neutralen worden daarom er voor gewaarschuwd voortaan man
schappen, passagiers en goederen aan zulke schepen toe te ver
trouwen. Hunne opmerkzaamheid wordt verder gevestigd op 
de omstandigheid, dat het voor hunne schepen dringend geraden 
is. het binnengaan van dit terrein te vermijden. Want, hoewel 
de Duitsche oorlogsbodems ook in opdracht hebben, geweld
dadigheden tegen neutrale schepen, voorzoover deze als zoo
danig herkenbaar zijn, te vermijden, zoo zal het toch met het 
oog op het misbruik van de neutrale vlag, door de Engelsche 
regeering bevolen, en met het oog op de toevalligheden van den 
zeeoorlog, niet altijd te voorkomen zijn, dat ook zij het slachtoffer 
worden van een tegen een vijandelijk schip bedoelden aanval. 

Tegelijkertijd wordt nadrukkelijk bekend gemaakt, dat de 
scheepvaart noordelijk van de Shetlands-eilanden in het 
oostelijk deel der Noordzee, en binnen een lijn van ten minste 
dertig zeemijlen uit de Hollandsche kust, ongevaarlijk is. 

„De Duitsche regeering maakt deze maatregelen zoo tijdig 
bekend, dat vijandelijke zoowel als neutrale schepen tijd heb
ben, hunne voornemens betreffende het aandoen van havens 
binnen het militair terrein, daarnaar te regelen. De Duitsche 
regeenng mag verwachten, dat de neutrale mogendheden de 
levensbelangen van Duitschland evenzeer zal eerbiedigen als 
die van Engeland, en dat zij zullen medewerken om hunne on-

3 
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derdanen en hun eigendommen van het tooneel van den strijd 
zullen verwijderd houden. Dit kan te eerder verwacht worden, 
waar het belang der neutrale mogendheden moet meebren
gen, dat deze verwoestende oorlog zoo spoedig als mogelijk 
tot een eind komt. 

AIzoo : van een bedreiging dat ieder schip, vijandelijk 
of neutraal „mir nichts dir nichts", in den grond zal 
worden geboord, die de ons geseinde berichten toch deden 
verwachten, is geen sprake. Praktisch komt de verklaring 
hierop neer, dat de neutralen worden gewaarschuwd dat 
een verhoogde activiteit tegen vijandelijke schepen zal 
plaats vinden binnen zeker terrein ; dat dit terrein ook 
voor neutrale schepen onveilig wordt, zoowel door En-
gelands misbruik van de neutrale vlag, als door de oor
logsongelukken ; zelfs van een voornemen tot uithonge-
ringspolitiek blijkt niet, waar de neutrale scheepvaart niet, 
op straffe van vernietiging van het schip, wordt verboden. 
Tegenover de Engelsche afsluiting van de Noordzee en 
het Kanaal, met bedreiging van ondergang door Engelsche 
mijnen en „wegens de oorlogsschepen die dag en nacht 
ijverig zoeken naar verdachte vaartuigen" (Engelsche be
kendmaking) van ieder schip dat op eigen risico de aan
geduide wegen zal verlaten, wordt hier gesteld een ge-
vaarlijkverkdaring van de Engelsche wateren, met inbegrip 
van het Kanaal, op grond van voorgenomen vijandelijk
heden en de daaruit ook voor niet-oorlogvoerenden voort
spruitende gevaren en van misbruik van de neutrale vlag. 
De gevaarlijkheid van het Kanaal wordt nogmaals aan de 
neutralen vooraf medegedeeld door den chef van de Duit-
sche admiraliteit in een bekendmaking van 5 Februari, 
inhoudende dat Duitschland met alle krijgsmiddelen de 
overvoer van een nieuw Engelsch landingsleger zal te 
keer gaan ; daarbij wordt opnieuw de weg om Schotland 
als de beste naar de Noordzee aanbevolen. Beide dus 
een waarschuwing. Tegenover de Engelsche inbreuken op 
het volkenrecht als : sluiting van een open zee, met daaruit 
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praktisch voortvloeiende blokkade van neutrale husten, voor
zoover alleen goederen worden doorgelaten waarvan Engeland 
dat goedkeurt, of onder de voorwaarden die het stelt ; 
afsluiting van toevoer van levensmiddelen voor de bevol
king ; en oplichting van niet ingelijfden, staat deze Duitsche: 
dat er met voor wordt ingestaan dat van vijandelijk te 
vernietigen schepen de bemanning steeds zal kunnen 
gered worden, en dit op grond van oorlogsnoodzaak. 

En direkte bepaling, dat de bemanning van een vijan
delijke prijs moet worden gered, bestaat weliswaar niet ; 
doch de bepaling in het „Verdrag nopens zekere beper
kingen van de uitoefening van het buitrecht in den zee
oorlog' schrijft voor, dat deze bemanning niet mag worden 
krijgsgevangen gemaakt. Deze bepaling, en die omtrent 
de behandeling van de bemanning van neutrale prijzen, 
die vernietigd worden, wijzen er op, dat ook ten aan
zien van de bemanning van het vijandelijk koopvaardij-
schip de menschelijkheid meebrengt deze in veiligheid te 
stellen, — gelijk dan de Duitschers ook tot nu toe deden 
(men denke aan de Emden). Het zijn geen beliigerenten. 

Een bericht, dat de reederijen onzer mailschepen bij 
de Duitsche kennisgeving, zal ze niet zuid- en niet noord
waarts kunnen varen, maar besloten om den gewonen weg 
te blijven volgen, berust dus op niets. De Duitsche 
verklaringen zeggen uitdrukkelijk dat, wat Duitschland 
aangaat, de weg om Schotland vrij is. Het gevaar ge
torpedeerd te worden bij ongeluk is, — wil men de waar
schuwingen van Duitsche zijde in den wind slaan, omdat 
er geen directe waarneembare noodzaak is, zooals bij het 
moeten passeeren van de Engelsche mrjnen-velden in open 
wateren, — zoover doenlijk te vermijden door het duide
lijk kenbaar maken van naam en vlag van het schip ; de 
Nederlandsche regeering heeft ook met dit doel silhouet
ten van onze koopvaarders doen verspeiden. Het grootste 
gevaar schuilt echter hierin, dat de neutrale vlag, door 
Engelands misbruik, geen waarborg is voor den Duitschen 
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opereerenden oorlogsbodem, dat hij niet met een Engelsch-
man heeft te maken. Vandaar reeds nota's van Amerika, 
van Nederland, en waarschijnlijk ook reeds van de Noor-
sche landen, over het gebruik van neutrale vlaggen. De 
Duitsche bladen bevatten het bericht dat een order van 
de Engelsche admiraliteit de koopvaardijschepen beveelt, 
om in verband met het verschijnen van Duitsche duik-
booten in de Iersche zee, neutrale vlaggen te hijschen, 
hun namen te verbergen en geen reederij-vlag te voeren ; 
dit bericht is van 3 Februari. Bevestiging zal Reuter 
hiervan niet seinen. *) Doch wel hebben de spraakzame 
passagiers van de Lusitiania verteld, dat er dicht bij de 
de Iersche kust een draadloos telegram van de admiraliteit 
werd ontvangen, „houdende aanzegging om de Ameri-
kaansche slag te hijschen", (telegram van 8 Februari). 
En denzelfden dag liet het Britsche Ministerie van Bui-
tenlandsche zaken verzekeren, dat het Britsche Gouver
nement steeds het gebruik van de neutrale vlag op handels-
schepen om voor beslagneming gevrijwaard te zijn, als 
wettig heeft ereend, daar dit geen inbreuk maakt op de 
internationale wetten. Het is te betreuren dat Sir E. 
Grey, die aan het hoofd van dit Ministerie staat, van dit 
inzicht geen kennis heeft gegeven aan de deelnemers van de 
Londensche conferentie, waaraan hij persoonlijk deel nam. 

Ons dunkt zoo, dat de heeren, instede van minutieus 
te overwegen in welke gevallen wel, in welke niet wij
ziging van vlag geldig zou zijn, hun tijd beter zouden 
benut hebben met huistoe te gaan. Immers waartoe dan 
bepalingen! Bij het uitbreken van oorlog hijschen wij 
allen de vlag van een neutrale mogendheid, „om voor 
inbeslagneming gevrijwaard te zijn" ! 

In de komende dagen, als het mocht blijken, dat de 

*) Later heeft Reuter geseind dat het Engelsche recht dit 
misbruik toestond. Dit is echter niet aan te nemen ; en zeker geen 
rechtvaardiging, gezien het aanvaarden der Londensche Deklaratie. 
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Duitschers de daad bij het woord kunnen voegen, zullen 
ons nog wel verscheidene telegrammen bereiken over het 
strijdige met menschelijke en internationale wetten van de 
genomen maatregelen. Hij, die zich de.moeite getroost 
heeft het bovenstaande te lezen, zal dan weten wat hij 
daaraan heeft en zal weten waar de oorzaakte zoeken. 
Het torpedeeren van een Engelsch schip onder Ameri-
kaansche of Nederlandsche vlag zal niemand behoeven te 
verontrusten. Zelfs het torpedeeren van Amerikaansche, Ne
derlandsche en andere neutrale schepen onder eigen vlag bin
nen de militaire zone zal geen verdere gevolgen hebben dan 
het eischen van een schadeloosstelling, zoolang de betrokken 
mogendheden Engeland er niet toe gebracht hebben, niet 
alleen de order in te trekken, doch het gebruik der neutra
le vlagen als ongeoorloofd te stempelen. Gaat dan nog 
deze praktijk verder, dan zal een vergissing zijdens de 
Duitschers in de nationaliteit van een schip ook nog wel 
geen casus belli blijken te zijn. De loop der zaken zal 
nu trouwens het publiek wel geleerd hebben, dat het in
dienen van protesten, zelfs van nadrukkelijk gestelde pro
testen, tot geen zenuwachtigheid behoeft aanleiding te 
geven. 

Wordt van eenig koopvaardijschep de bemanning het 
slachtoffer van de Duitsche oorlogvoering ter zee, dan 
vrage men zich af, of het veroorzaken van den dood van 
deze weinige menschen (die zich vrijwillig en wetens aan 
dit gevaar blootstellen) opweegt tegen de verhongering 
van een geheel volk, aanvangende met de oeconomisch 
zwaksten ; — of is dit zoo erg niet, omdat men zich de 
gebeurtenissen daarbij niet zoo duidelijk voor oogen kan 
stellen, en Reuter onze verbeeldingskracht daarbij niet te 
hulp komt ? 

Ten slotte worde aanbevolen de telegrammen, ook over 
dit deel van den strijd, met „eigen inzicht" te lezen. 
De vermetelheid van Duitschland om zich ter zee tegen 
de Enaelsche maatregelen te keer te willen stellen, zal 



38 

zeker niet onbeantwoord blijven. Nieuwe maatregelen 
zullen niet uitblijven en worden reeds aangekondigd in 
een redevoering van Asquith, waaruit ons geseind werd : 

„In het Lagerhuis las Minister Asquith eene nota voor, 
waarin de zienwijze van het Duitsche rijk wordt uiteengezet. 

„Hij legde er den nadruk op, dat Duitschland optrad met 
grove schending van de internationale gebruiken en van de 
plichten der menschelijkheid 

„Dit verplichte Engeland represaille-maatregelen te treffen 
om te beletten dat koopwaren van diüerse soorten in Duitsch
land worden ingevoerd of dat land verlaten. 

„Deze maatregelen brachten geen risico met zich voor 
neutrale schepen, of voor het leven der opvarenden. 

„De geallieerden achten zich gerechtigd om alle goederen van 
vijandelijken oorsprong, of met bestemming naar den vijand, 
in beslag te nemen. 

Wat wil men nog meer? Dit is de absolute isolatie, 
niet alleen van toevoer van voedingsmiddelen, doch van 
alle verkeer. Ook mag niets Duitschland meer verlaten. 
H o e de Engelsche regeering zich voorstelt dit plan uit te 
voeren, moet nog blijken. Alle handel van de neutralen 
zal dus verboden worden ; die feitelijk te betettcn staat 
waarschijnlijk in Engelands macht, waar het den handel 
ter zee betreft ; doch hoe met den handel over land, b.v. 
naar ons land, — en over ons laad naar buiten? In hoe
verre zullen de neutralen ook hier voor de feitelijke weder-
rechterlijkheden bukken? Dat zij dit noodgedwongen reeds 
ten aanzien der vroegere maatregelen deden, zal bezwaar
lijk zijn tegen te spreken. En hierop doelt dan ook de 
passus in Duitschlands verklaring, dat tot zekere hoogte 
de neutralen zich bij de Engelsche maatregelen hebben 
aangesloten. Noodgedrongen, — maar het feit blijft 
bestaan. Zal niemand hierbij op den duur het geduld 
verliezen, ook Amerika niet ? 

(Javabode nummers van 2, 3, 4, 5, 8, 1 1 en 1 3 Maart 1915). 
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