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GESCHIEDENIS VAN BELGIE

INLEIDING

DE VOORHISTORISCHE TIJDEN.
1. Veel eeuwen geleden, lang vóór er spraak was van Belgen
en Galliërs, hadden onze streken op verre na hun tegenwoordig
uitzicht niet. Uit de gloeiende woeling der oerelementen dook
het land trapsgewijs op en over zijn vochtig-warme oppervlakte
tierde aldra een allerweligste plantengroei. Door machtige watervloeden werden de reuzenwouden naderhand verzwolgen en
begraven in den schoot der aarde, waar zij thans de beddingen
uitmaken van onze rijke kolenmijnen. Hoe lang heeft dit wordingstijdperk geduurd ? Wanneer werd het leven mogelijk en
openbaarde het zich hier te lande ? Allemaal vragen waarop de
wetenschap ons nog steeds het antwoord schuldig blijft.

2. In de grotten van de provinciën Namen, Benegouw en
Luik heeft men tal van vuursteenen voorwerpen opgedolven,
die getuigen dat de mensch al vroeg onze streken moet betrokken hebben. Langsheen de boorden van de Maas en haar bijrivieren leefden ruwe spelonkbewoners terwijl in de kom van de
Hene een meer ontwikkeld volk zich had neergezet. Te Brussel.
in het voorhistorisch muzeum, worden veel van die oudheden bijlen, messen, wapens - bewaard : zij zijn niet van alle kunst
beroofd. Later, meer beschaafd, leerden die volkeren hrons
bewerken en ijzer smeden.
3. Uit het voorhistorisch tijdperk dagteekenen eveneens de
zoogenaamde druidesteenen en dolmen. Volgens algemeen ge-

-4voelen Zijn het praalgraven, opgericht tot aandenken aan roemrijke overledenen. Somber en stom, verkondigen zij aan het nageslacht dat de menschelijke ziel zich toen reeds voelde aangegrepen door bovenaardsche gedachten en gevoelens.

DOLMEN VA N \:VERIS, BIJ DUnBUY.

Photo Nels, BrusEel.

4. Omstreeks de IVe eeuw vóór onze tijdrekening was WestEuropa bewoond door Kelten, waarvan de Belgen de achterhoede uitmaakten en de landstreek bezetten, welke later België
zou heeten.
In strijd met het getuigenis van Cesar, is het waarschijnlijk
dat bij de komst der Romeinen, gansch het huidige België bewoond was door Kelten, waaronder zich slechts een onbeduidend
aantal Germanen had gemengd. Doch toen reeds vatten Germaansche volksstammen stilaan voet in de delta en op den linkeroever van den Rijn, van waar zij later dieper ons land binnendrongen.

Je HOOFDSTUK.

OUD-BELGIË.
I. Grenzen van Oud-België. - In den loop der eeuwen heeft
ons land nogal eens van naam veranderd . In oude oorkonden
heette het Belgium, maar welke uitgestrektheid grond er juist

GAL LI Ë niJ DEN I NVAL VAN DE ROMEINEN.

meê bedoeld werd, is moeilijk uit t e meten. Evenwel staat het
vast dat Oud-België het noordelijk deel van Gallië besloeg Het
grensde ten Noorden en ten Oosten aan den Rijn, ten Zuiden
aan het Vogezengebergte, de Marne en de Seine, ten Westen
aan het Kanaal, de zeeëngte van Kales en de Noordzee.

-62. Uitzicht. -Van de Noordzee tot den Rijn was Oud-België
met bosschen overdekt. Het grootste, 't Ardennenwoud, ontplooide zich op een breedte van verscheidene mijlen over ZuidHenegouw, van de Schelde tot den Rijn. Beren, wolven, everzwijnen en woudossen scholen er in. Talrijke moerassen lagen
verspreid in het lage, Westelijk gedeelte van 't land, waar de
rivieren dikwijls overstroomden en geen duinen de kusten beschutten. Ten Noorden strekte zich de zandige woestenij uit,
die wij thans de Kempen noemen.' De lucht was koud en nevelachtig. Enkel aan de buitenkanten der bosschen trof men woningen
aan, en rijpten enkele graangewassen, als: rogge, gerst, haver.
3. Voorname volksstammen. - Zes voorname volksstammen,
onafhankelijk van elkander, bewoonden den bodem van hedendaagsch België. De Morinen, langsheen de kust, ten Zuiden van
den IJzer; de Menapiërs, in beide Vlaanderen; de Nerviërs,
tusschen de Schelde, de Dijle en de Maas ; de Trevieren, in Zuid-

DE BELGEN SLUITEN EEN V ERBO ND TER VERDEDIGING VAN HET VADERLAND.

Luxemburg ; de Aduatieken en hun Noorderburen, de Eburonen,
langs de Maasoevers. Elkeen van die volksstammen had er min
machtige onder zijn gezag.
4. Maatschappelijke toestand. -Bij de Oude Belgen trof men
vier klassen van personen aan : de priesters, de edelen, de vrije
lieden en de slaven. Priesters en edelen oefenden het gezag uit.

De eerste Belgen , ~esche:m.md door Vvouden en moerassen vormden een volksgroep verschille nd van de andere bewoners van Gallië, maar onder hen v-1as
geen unie dus geen macht •

-7De slaven, gering in aantal, waren het eigendom van de drie
:andere klassen. Hun toestand, te onzent, was evenwel minder
hard dan bij de Grieken en de Romeinen ; bovendien konden zij
vrij gemaakt worden.

5. Bestuur. - Elke volksstam werd bestuurd door een opperhoofd of koning, bijgestaan door een senaat, samengesteld uit
-priesters en edelen, en door een nationale vergadering van vrije
lieden. Deze volksvergadering koos het opperhoofd, besliste
over vrede of oorlog en oordeelde over misdaden van hoogverraad.
6. Godsdienst. - De Oude Belgen, lijk de Germanen en de
Romeinen, waren heidenen. Zij aanbaden de hemellichamen ,
het vuur, enkele planten, als de eik, den marentak, het ijzerkruid, en allerhande godheden, waarvan sommige ons nog herinnerd worden door de dagen van de week.
De druïden, hun voornaamste priesters, vormden een invloedrijken t:m bevoorrechten stand. Zij droegen de offeranden op,
l()nderwezen de jeugd en beslechtten de openbare en de bijzondere geschillen.
Onze voorouders geloofden aan de onsterfelijkheid der ziel
en aan loon of straf in een ander leven. Tempels hadden ze niet :
zij volbrachten hun godsdienstige plechtigheden in het diepste
der wouden of in 't midden der heidevlakten. Hun altaar was
een groote steen, waarop de offeraar de dieren slachtte. Lijk alle
andere volkeren droegen zij ook, in tijd van oorlog en ziekte
menschenoffers op.
7. Karakter en zeden. - Onze voorouders waren openhartig,
herbergzaam, dapper en vrijheidslievend, maar verslaafd aan
spel en drank.
Als kleeding droegen zij een mantel, toegehaakt op den schouder, een bovenkleed met mouwen en een korte broek; soms ook
dierenvellen. Zij droegen lang haar.
Als voedsel gebruikten zij melk en vleesch van huisdieren en
wild ; zij aten ook visch, eieren en gersten- haver- of roggebrood.
Zij dronken bier, appelwijn en waterhoning.
Hun woningen waren hutten, uit wissen of boomtakken gevlochten en met leem of kleiaarde bestreken. Soms rustten zij
op paal- of heiwerk. Een strooien dak dekte de hut.
Hun geliefde bezigheden waren de oorlog, de vischvangst en
de jacht ; landbouw en veeteelt waren hun niet vreemd. Tot

-8verbetering van den grond gebruikten zij reeds kalk en mergeL
In den oorlog hanteerden zij de lans, de werpspies, het zwaard
en de knots ; zij beschutten zich met een schild.

D E B E \\'ONEilS VAN B E L G IË.

Enkele volksstammen legden zich reeds op de nijverheid toe ;
vooral de Morinen en de Menapiërs : zij weefden wollen stoffen.
trokken zout uit het zeewater, maakten zeep, benuttigden ijzer.
koper en lood.

Het Romeinsch Keizerrijk bezette ons
land ongevee1') gelijk Engeland Indïê;
't is te zeggen dat geen nieuwe volksstammen er kwamen wonen, enkel m$ar
officieren en beambten .
Ons land genoot van de voordeelen v/d
bezetting maar moest er de nadeelen
van verdragen .

IIe HOOFDSTUK.

ROMEINSCH TIJDVAK.
VEROVERING VAN BELGIE: DOOR DE UOMEINEN.
(58-50 vöör Christus).

1. De Romeinen in Gallië. - In den loop der IJe eeuw vóór
J.-Ch. hadden de Romeinen gansch
Zuid-Gallië veroverd. Julius Cesar,
een hunner grootste veldheeren en
triumvir sinds enkele jaren, deed
zich tot gouverneur dezer provincie
benoemen. Om zijn mededingers te
overvleugelen en zijn heerschzucht
te verzadigen, ondernam hij de verovering van heel Gallië. (1).
2. Strijd tegen de Nerviërs. -Bij
het vernemen van den aantocht der
Romeinen door Midden-Gallië, slo. •..
ten de Belgen een onderling verbond
.Ju ut; s cEsA n .
en brachten een aanzienlijk leger te
been. Edoch, de Remers en de Treuieren vielen af, het verbond werd verbroken en men besloot dat
elke stam zich op eigen grondgebied zou verdedigen.
Weldra viel Cesar met zijn legioenen ons land binnen en vatte
post op den rechteroever der Samber. Aan den overkant wachtte
hem Boduognat, koning der Nerviërs Plots stormden de Belgen het bosch uit, waarin zij zich verscholen hielden, doorwaadden de rivier, wierpen de Romeinsche ruiterij overhoop en verrasten de legioenen, die druk bezig waren aan het verschansen
van hun kamp. Ternauwernood konden de soldaten hun wapens
grijpen. Het oogenblijk was hachelijk voor de Romeinen ; Cesar
zag het gevaar : hij greep een schild, vloog van de eene keurbende
naar de andere, sprak zijn soldaten moed in, en slaagde er in
zijn krijgsbenden in slagorde te scharen. Bloedig was de strijd ;
eindelijk toch bezweek de onbedreven dapperheid : de bloem der
Nervische natie lag geknakt te velde. Boduognat bleef onder de
gesneuvelden . Cesar toonde zich genadig : hij liet de overwonne(1) Zie Algemeene Geschiedenis t e d eel : Pompejus en Cesar.
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nen in 't rustig bezit van hun grondgebied en voorzag in hun
veiligheid. Waar die slag juist geleverd werd, weet men niet,
sommigen noemen Presles, anderen Haumont.

D E N ERVIËR S VALL EN DE ROM E il'EN AA N .

3. Strijd tegen de Aduatieken. - De Aduatieken waren op
weg om de Nerviërs te hulp te snellen, toen zij de overwinning
van Cesar vernamen. Aanstonds trokken zij zich terug in hun
vesting, waar Cesar ze kwam belegeren .. Aldra zagen de belegerden in dat hun aarden verschansingen tegen de Romeinsche
stormrammen niet bestand waren, en sproken van overgaaf.
Des nachts poogden zij den vijand te verrassen : doch Cesar
waakte en stiet den aanval af. 53.000 Aduatieken werden krijgsgevangen gemaakt en als slaven verkocht.
4. Strijd tegen de Morinen en de Menapiërs. - Min gunstig
voor Cesar liep het af met zijn veldtocht tegen de Morinen en de
Menapiërs. Zijn legioenen vertikten het de ongebaande bosschen
en drassige moerassen binnen te dringen, waar een onzichtbare
vijand hen onvoorziens op 't lijf viel en even spoorloos langs
kronkelwegen verdween. Cesar moest onderhandelen : aan de
onbedwingbare Menapiërs gaf hij den titel van « Vrije Bondgenooten der Romeinen ».

-115. Opstand der Belgen. ~ Cesar waande zich meester over
gansch België en legerde zijn legioenen in hun winterkwartieren
over het grondgebied der Eburonen, der Trevieren en der, Nerviërs. Doch Ambiorix, opperhoofd der Eburonen, en Indutiomar,
hoofd der Trevieren, het vreemde juk moede, besloten den vijand
uit het land te verdrijven. Heel behendig lokte Ambiorix de
Romeinen, ten getale van 10.000 op zijn grondgebied gelegerd,
buiten hun kamp, en vernielde ze. Daarna rukte hij op naar het
Romeinsche kamp op het Nervisch grondgebied, en door de
overgebleven Nerviërs en Aduatieken gesteund, bestormde hij

STANDBEELD VAN BODUOGNAT TE ANTWERPEN.

De dappere "'ervische aanvoerder wordt hier afgebeeld terwijl hij twee
Romeinsche soldaten neerveiL

de vijandelijke legerplaats. Doch Cesar, verwittigd, snelde toe
en versloeg de dappere, maar ordelooze benden van Ambiorix.
Middelerwijl had Indutiomar het derde Romeinsche kamp belegerd;
hij werd echter afgeslagen en gedood op de vlucht.
In een laatsten veldtocht onderwierp Cesar het meerendeel
der mindere Belgische volksstammen en ging dan zijn wraak
koelen aan de Eburonen. Het werd een ijselijke menschenjacht : ,

-12benevens de weerbare mannen, die sneuvelden in den strijd,
werden duizenden vrouwen, kinderen en grijsaards gedood~
en wat niet getroffen werd door het staal van den Romein, vie)
den hongerdood ten prooi . Ambiorix, echter, ontsnapte ; hij stak
de Maas over en vluchtte naar Germanië.

S TA NDBEE LD V A N A !\ llli O RTX TE TON GE REN.

Heel Gallië was thans veroverd. Cesar bracht hulde aan den
moed onzer vaderen en schreef in een zijner werken : « Onder al
de Galliërs, zijn de Relgen de dapperste . n Een gansch leg'oen
Galliërs, waaronder veel Belgen, werd zijn leger toegevoegd.
Op hun vaandel stond een leeuwerik met opengespreide vleugelen,
zinnebeeld van waakzaamheid.
6. Oorzaken van het slagen der Romeinen. - Dank zij het
krijgskundig vernuft van Julius Cesar en de bedrevenheid zijner
legioenen, behaalden de Romeinen de overhand over de Belgen,
wie het niet aan dapperheid, maar aan tucht en orde mangelde,_'
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België onder de Romeinsche heerschappij.

1. Bestuur. - België bleef nagenoeg vijf eeuwen onder het
gezag der Romeinen. Er werden weinig veranderingen gebracht
aan het algemeen bestuur van het land. Elke volksstam vormde
<>p zijn grondgebied een soort van wingewest ; de bevolking,
ten minste onder Cesar, behield haar eigen gebruiken, godsdienst

en zeden, De hoofdplaats der Trevieren was Trier ; die der Nerviërs, Bavay; der Menapiërs , Doornik ; der Mo rinen, T erwanen ;
der Tongers, Tongeren. Gansch Gallië was in groote provinciën
verdeeld, waarvan de verschillende wingewesten onderdeelen
uitmaakten . H et gewest der Trevieren behoorde tot de eerste
Belgische provincie ; dit der Nerviërs, der Menapiërs en der Morinen tot de tweede ; dit der Tongers tot de eerste Germaansche.
Het heele bestuur vormde een sterke, hiërarchische inrichting,
waarvan er in ons huidig bestuur nog sporen te vinden zijn.
De Belgen betaalden aan de Romeinen jaarlijksche belastin-

-14gen ; hun jongelingen werden in- 't Romeinsche leger ingelijfd
en onderscheidden er zich door hun trouw en dapperheid.
2. Romeinsche heirtanen. - Onder de regeering van keizer
Augustus begonnen de Romeinen het aanleggen van heirbanen.
Van Rome uit, voerden zij naar de afgelegenste gewesten van
hun uitgestrekte rijk. Een dier banen leidde van den Rijn naar
het Kanaal over Keulen. Tongeren en Bavay; een andere stelde
Trier in gemeenschap met Reims ovet Aarlen. Mindere wegen
verbonden de hoofdbanen en doorsneden het land dwars door
wouden, woestenijen en :moerassen.
De grootsche heirbanen waren van tien tot vijftien :meter
breed en aangelegd om eeuwen te duren. Op zijn tocht ontmoette
de reiziger mijlpalen, ruststeenen, graftomben soms, en afspanningen met stallingen en wagenhuizen om te vernachten. Vele
dorpen danken hun ontstaan aan deze standplaatsen.
« De Romeinsche heirbanen, schrijft Kurth,' hebben in -ons
land even belangrijke veranderingen teweeggebrach t als de
spoorwegen in de XJXe eeuw. » Aangelegd, om het verkeer der
troepen en de bewaking der overwonnen landen te bevorderen,
droegen zij ook machtig veel bij tot den bloei van handel, nijverheid, landbouw en beschaving in onze gewesten. Soldaten,
ambtenaren, ambachts- en kooplieden knoopten betrekkingen
aan met de bevolking, en naderhand kwamen de Apostelen van
het waar Geloof langs deze heirbanen, aan onze voorouders het
Evangelie verkondigen.
3. Steden en Villa's. - Heerlijke steden, als Reims, Trier,
Keulen, bloeiden nabij onze grenzen ; maar op ons huidig grondgebied vond men geen volkrijke stad, behalve misschien Tongeren en Doornik, die eenige belangrijkheid verwierven. Aarlen,
Namen en andere, waren niets meer dan aanzienlijke vlekken.
Brussel, Antwerpen, Luik, Gent, zijn maar later tot stand gekomen.
Talrijk, daarentegen, lagen de villa's over het land verspreid.
Hun bewoners waren Belgen, die :mettertijd de Romeinsche beschaving hadden aangekleefd. De villa's waren in Romeinsehen
bouwtrant opgetrokken, weelderig ingericht, en schilderachtig
gelegen te midden van een uitgestrekt landgoed, langs een beek
of op de helling van een heuvel.
4. Stoffelijke welvaart. - De landbouw kwam in bloei. De
Menapiërs wierpen dijken op om het land tegen overstroominge n

-15te vrijwaren en herschiepen vele moerassen in vruchtbare landerijen. Op de helling der heuvels langsheen den Rijn en de Moezel
werden rijke wijnbergen aangelegd. Naar Rome en naar Engeland verzond men gerookt en gezouten vleesch, linnen en wollen
stoffen langs de wegen gaggelden heele benden ganzen. Uit
leem werden potten en dakpannen gebakken, uit biezen korven
gevlochten, uit ijzer wapens gesmeed.
5. Beschaving. - De Romeinsche overheersching is eigenlijk
voor België een groote weldaad geweest. Zij heeft onze voorvaderen beschaafd en de invoering van het Christendom vergemakkelijkt. Gedurende het Romeinsch tijdvak, genoten de Belgen een augestoorden vrede en hun toestand was, in alle opzichten
beter dan die hunner onbeschaafde voorzaten.
Het latijn, taal der overheerschers, werd te onzent ingevoerd.
In den mond van het volk werd de vreemde taal verbasterd tot
een verward taalmengelmoes, dat men Boerenlatijn (Romana
rustica) noemde en ontstaan gaf aan het Romaansclz of OudFransclz, waarvan het W aalsclz een gewestspraak is.
Vier eeuwen later overrompelden de Franken het noordelijk
deel van België. Hun taal was het Nederfrankisch, waaruit zich
het middeleeuwsch en het hedendaagsch Nederlandsclz ontwikkelde.
Nooit zijn de Franken uit België geweken om dieper naar Gallië
te verhuizen. Wel streden zij met Clavis te Soissons, te Dijon,
te Vouillé, veroverden gansch Gallië en stichtten het groote rijk
der Franken ; wel gingen bevelhebbers, ambtenaars, hovelingen,
in vrij groot aantal, naar Gallië wonen, maar het gros der Frankische natie bleef in België, boven een lijn die men trekken kan
van Aken over Atrecht naar Kales. De voorouders der Fransehen
zijn dus Gallo-Romeinen, Burgonden, Britten en andere barbaren
die bezuiden die lijn waren gevestigd en door de Franken werden onderworpen : het Vlaamsche volk alleen vloeit het bloed
der dappere Franken in de aderen.
6. Verval. - Einde van de Romeinsche overhccrsching. Vier eeuwen lang schitterde de Homeinsche overheersching in
vollen glans hier te lande. Niets geeft er een vollediger gedacht
van dan een aandachtig onderzoek der honderden gedenkstukken
uit de toenmalige tumulussen of grafheuvels opgedolven. Merkwaardig vooral zijn de grafsteenen te Aarlen gevonden. Iedere
steen is als een schilderij en stelt ons in beeldhouwwerk gebeurtenissen voor uit het gewone leven. Heel een maatschappij leeft
op die steenen tafereelen.

-16Met het verval van het keizerrijk taande ook de luister van
de beschaving. De barbaren, die reeds op het einde van de ne
eeuw na J.-Ch. de oostelijke grenzen indrukten, vonden hier in
de steden een verwende bevolking, door weelde en genot ontkracht, en buiten, een verarmd landvolk, door belastingen uitgezogen. Stilaan trokken de Romeinsche legioenen naar Italië
af en toen in de ve eeuw, de Franken de laatste Romeinen uit
het land verdrongen, was het voor goed gedaan met de Romeinsche overheersching in België.
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FRANKISCH TIJDVAK.

1. De Franken in België.- Aan de overzijde van Rijn en Donau
leefden de Germanen, aanvankelijk in tallooze stammen verdeeld. Later vereenigden zich die stammen tot Volkerenbonden
- Franken, Alemannen, Saksers - die de Romeinen ernstig
bedreigden. Hun levenswijze, kleeding, woning, godsdienst,
zeden, enz. kwamen nagenoeg overeen met die van de oude Belgen.
In de IIIe eeuw togen de Franken over den Rijn, namen het
eiland der Batavieren in bezit (286) en vestigden zich naderhand
in Taxandrië (Kempen). De Romeinen namen ze in hun legers
op, en stonden hun grondgebieden af op voorwaarde dat ze de
Rijngrens zouden helpen verdedigen.

FRANKISCHE K O NI NG O P HET SCHIL D GEHEVEN.

2. Salische- en Rijn-Franken. - De Franken, in België gevestigd, waren verdeeld in Salische- en in Rijn-Franken. De
eerste bezetten de Kempen en Vlaanderen, de andere de streek
tusschen den Rijn en de Maas, en Haspengouw.
3. Invallen der Barbaren (406). - In het begin van de Ve eeuw
trokken de Germanen, door de Hunnen vooruitgestuwd, over
den Rijn, verpletterden de Franken, bondgenooten van de Ro-

-19meinen en verwoestten heel Gallië. De Romeinsche legioenen
werden uit ons land naar Rome teruggeroepen en de Franken
namen de gelegenheid te baat om geheel België te bezetten.
In Gallië bleef het midden in handen van de Romeinen, terwijl
de Burgondiërs het Oosten en de West-Gothen het Z.-W. veroverden. (1)
4. De eerste Merovingers. - De eerst gekende Frankische
koning heette Clodio ; hij koos Doornik tot hoofdstad. De opvolger van Clodio was zijn zoon Meroveus , naar wiens naam het
eerste Frankische stamhuis genoemd werd. Hij verbond zich
met de Romeinen, de Burgondiërs en de W est-Gothen en bracht
Attila, den geesel Gods, een verschrikkelijke nederlaag toe op
de Catalaunische velden (451). Zijn zoon, Childerik, was vader
van Clovis de beroemdste der Merovingers.
5. Clovis (481-511). - In 481 werd Clovis tot koning uitgeroepen. Dank zij zijn behendigheid, de macht van zijn jong en

C L OVIS IN DEN STRIJD TEGEN D E

ALE~IA~NEN .

"God van Clolildis, zoo ik zegepraal zal ik in U gelooven ' "

strijdzuchtig volk, en den steun, hem na zijn bekeering, door de
bisschoppen verleend, gelukte het hem haast geheel Gallië te
veroveren.
(I) Zie Algemene Gesch iedenis

re Deel:

Invallen der Barbaren.

-20a) Einde van de Romeinsche heerschappij en van de ondergeschikte
Frankische koninkrijken (486). - Aan 't hoofd van 5.000 man
viel Clovis den veldoverste Syagrius aan, versloeg hem bij Soissons, nam de naburige steden in, en breidde zijn veroveringen
uit tot aan het Zuiden van de Seine. Verd.~r maakte hij zich meester
van de Frankische koninkrijken Kamerijk, Terwanen en Mans.
b) Clovis' bekeering (496). - Het huwelijk van Clovis met
Clotildis, nicht van Gundobald, koning der Burgondiërs, bereidde
zijn bekeering voor. Deze godvruchtige prinses boezemde haar
echtgenoot een oprechte achting in voor het christendom dat hij,
in een strijd met de Alemannen omhelsde. De Alemannen hadden
de Rijn-Franken aangevallen en deze riepen de hulp van Clovis in.

D O O P VAN C L OV I S

(496) .

Clovis drong den Elzas binnen. De strijd was hardnekkig. Het
Frankische leger begon te wankelen toen Clovis, verlaten door zîjn
goden. die hij te vergeefs had aangeroepen, zijn gesprekken met
Clotildis indachtig werd : << Jezus-Christus, riep hij uit : Gij, die
volgens Clotildis de zoon van den levenden God zijt, sta mij bij in
dezen neteligen toestand, en, zoo ik zegepraal, zal ik in U gelooven
en mij laten doopen. n
De Franken vatten nieuwen moed, de vijanden verzwakten
en Clovis behaalde een schitterende overwinning. Hij liet zich
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Sicamber, sprak de bisschop, aanbid wat gij hebt verbrand, en
verbrand wat gij hebt aanbeden.>> Dit doopsel verwekte de grootste
vreugde bij het Gallo-Romeinsche ras. Men begreep dat de warboel der invallen ging eindigen, en het verbond tusschen Kerk en
Staat, den voorspoed en het geluk der volken inluidde.
c) Oorlog tegen de Burgondiërs en tegen de West-Gothen (500-507).
- Door zijn bekeering tot het christendom had Clovis de genegenheid der katholieke volkeren van Gallië verworven. Na eenigen
tijd werd hij in een oorlog gewikkeld tegen de Ariaansche volkeren : de Burgöndiërs en de West-Gothen. Hij versloeg de Burgondiërs te Dijon en maakte ze schatplichtig (500). Daarna overwon hij, bij Vouillé (507), de West-Gothen, die naar Spanje trokken, en stelde een einde aan het koninkrijk van Toulouse. Heel
het Frankische volk stond onder het gezag van Clovis, uitgenomen de Rijn-Franken ; de rampspoedige dood hunner laatste
twee koningen Siegbrecht en Cloderik, bracht ook hun koninkrijk
onder Clovis' schepter.
De keizer van Constantinopel, over de schitterende zegepralen
van Clovis verwonderd, schonk hem den titel van patriciër.
Parijs werd de hoofdstad van het Frankische koninkrijk.
d) Beoordeeling van Clavis' regeering. - Clovis stierf te Parijs
in 511. Hij had de Salische wet, waardoor de vrouwen uit de
troonopvolging werden gesloten opnieuw doen uitvaardigen, het
Frankische rijk op stevige grondvesten gebouwd, kloosters
gesticht, en tusschen Kerk en Staat een verstandhouding teweeggebracht, welke de beste vruchten afwierp voor heel de
beschaving. Ver van stelselmatig wreed te wezen, behandelde
hij de overwonnen Alemannen met zachtheid. Hij spaarde Gundobald en eerbiedigde de geloofsovertuiging der Franken, die
hem in zijn bekeering niet gevolgd hadden. De overwonnen
landen behielden hun eigen instellingen. Hij overtrof tal van zijn
opvolgers, behield met de huiselijke deugden een onbesproken
gedrag, en maakte zijn paleis tot een heiligdom van christelijk
familieleven.
6. ·clovis' opvolgers. - De vier zonen van Clovis verdeelden
de Frankische staten onder elkaar : Theodorik of Diederik I regeerde te Metz ; Clodomir, te Orléans ; Childebrecht, te Parijs,
en Clotaar I, te Soissons. Even dapper als hun vader, veroverden
zij Burgondië, Aquitanië, temden de Alemannen, de Thuringers
en de Beieren en vernederden de Saksers. Dra kwam er tweedracht
onder hen, en Clotaar I bleef alleen meester van 't koninkrijk.
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vieren gesplitst : Caribrecht bekwam het koninkrijk Parijs ;
Gontran, Burgondië ; Sigebrecht, Austrasië of Oostrijk ; Chilperik, Neustrië of Westrijk.
Van toen af dagteekende de rivaliteit tusschen de Oostersche
Franken, trouw gebleven aan de Germaansche zeden en de
Westersche Franken meer doordrongen van de Romeinsche
beschaving. Die strijd veropenbaarde zich eerst in den haat van
twee vrouwen. Sicgebrecht had Brunehildis, dochter van den
Wcst-Gothischen koning Athanagilde, gehuwd, en Chilperik,
Galesvintha, zuster van Brunehildis. Chilperik liet zich beheerschen door Fredegonda, die Galesvintha deed verwurgen. Brunehildis wou haar zuster wreken, en zoo werd een tijdperk geopend
van oorlog, moord en verraad, dat tal van slachtoffers maakte in
de koninklijke familiën.
Clotaar IJ, Fredegonda's zoon behield de drie koninkrijken
Neustrië, Austrasië en Burgondië. Maar, in een vergadering van
de edellieden en kerkvorsten, te Parijs in 614 gehouden, werd
hij verplicht de Altijdgeldende Grondwet toe te staan, waardoor
aan de kroonvazallen hun voorrechten, aan de hofmeiers het
levenslang behoud hunner bediening en aan de Kerk de vrije
keus der bisschoppen verzekerd werden.
Dagobrecht I (622-638) was de laatste Merovinger, die door
zich zelf regeerde; hij deed zijn gezag gelden in Austrasië, Neus-.
trië, en Burgondië. Bijgestaan door den hofmeester, Pepijn den
Oudere, beschermde hij de kunsten en bevorderde de zendingen
in Noord-Neustrië. Niettegenstaande zijn wreedheden en de losbandigheid van zijn zeden, was zijn regeering toch eenigszins
voorspoedig.
Zijn beide zonen Sicgebrecht I I, koning van Austrasië, en
Clovis IJ, koning van Neustrië, begonnen de droevige reeks der
vadsige koningen, die aan de hofmeiers de teugels van het bestuur overgaven, welke hun ontzenuwde handen niet meer houden
konden.
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CLODIO (427-448).

I

MEROVAEUS (448-457).

I

CHILDERIK {457-481).

I

CLOVIS (481-511).

I
CLOTAAR I,
THEODORIK of DI EDERIK 1,- CLODOMIR,- CHILDEBRECHT,konin~ te Soissons
kon in~ van Parijs
koning- van
konin~ van Maintz
{511-561)
(511-588)
Orleans
(511-534)
Vereeni~t de Fran(511-524).
I
kische koninkrijken
THEOBRECHT,
in ss&
konin~ van Australië
I
(548-555).
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I
van
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koningkoninl(van
THEODEBALD
Austrasië
Neustrië
Bur.~ondië
Parijs
(548-55).
(561-576).
(562-5&4).
(561-593).
(561-568).

I

I

CLOTAA~

11,- CHILDEBRECHT,
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van 613 af.
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hij de Franki,che
koninkrijken
(622-638)
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THEODORIK of DIEDERIK 11,
konin!{ van Burgondië
(596-613).

I

CLOVIS 11,
koning van Neustrië en van Burgondië (637-656).
Hij vereenigtde drie Frankische koninkrijken in 656.

SIEGEBRECHT 11,
koning van Austrasië
(636-656).

I

I

CLOTAAR 111, koning van
Neustrië en
van Burg-ondië
(655·760).

I

CLOYIS.

DAGOBRECHT 11, laatste
THEODORIK of
CHILDERIK, koning van Austrasië
DIEDERIK 111,
koning van
(673-679)
kon. van Neustrië
Austrasië
1
en van Burgondë
(660-673).
SIEGEBRECHT.
(673-679).
I
-=-------'-:-:,-;----CHILPERIK 11,
CHILDEBRECHT 111
CLOVIS 111,
kon. van Neustrië
kon. van Neustrië
kon. van Neustrië
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I
(691-695)
CHILPERIK 111,
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laatste MerovinNeustrië
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:
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(711-715).
(741-752).
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THEODORIK of DIEDERIK IV,
koning van Neustrië
(720-737).

IVe HOOFDSTUK.

DE FRANKISCHE MAATSCHAPPIJ ONDER DE
MEROVINGISCHE KONINGEN.
(Ve, VIe, en begin der VIIe eeuw).
1. Het koningschap. - Onder de Merovingers was de koninklijke waardigheid erfelijk en pronkten de vorsten met ronkende titels, alsof zij een groote macht bezaten. Evenals de Romeinsche keizers lieten zij zich gaarne Augustus noemen. Het hof
bestond uit tal van dienaars. Onder dezen waren de hof- of huismeiers (Majordomus) de voornaamste ; eerst waren zij gelast met
het toezicht over het paleis, maar voortdurend stegen zij in aanzien en macht en werden de ware heerschers. De krijgslieden, die
den koning omringden, waren zijn getrouwen (leudes) en dienden
hem enkel in den oorlog; om ze in vredestijd aan hun persoon te
hechten moesten de vorsten hun deelen van de koninklijke domeinen afstaan : hierdoor werden ziJ steeds armer, terwijl de
macht en de rijkdom der edelen en kroonvazallen in gelijke mate
toenamen.
2. Het plaatselijk bestuur was zeer eenvoudig. Het land was
verdeeld in gouwen (pagi) bestuurd door graven, gekozen onder
. de groote grondbezitters en met bijna onbeperkt gezag bekleed.
Zij bestuurden het gerecht en het geldwezen, handhaafden de
orde en voerden de legers aan. Hier en daar trof men bevoorrechte
gebieden aan, onttrokken aan de koninklijke beambten en door
de eigenaars zelf bestuurd in naam van den koning : het waren
de wereldlijke of geestelijke vrijplaatsen.
3. Het gerecht. -De Salische wet, zooals trouwens de andere
Barbaarsche volkenrechten, sprak de doodstraf niet uit tegen
de vrijen plichtig aan moord ; zij moesten enkel weergeld, d. i.
een zekere som gelcts betalen aan hen, die wegens zulk een manslag
het recht hadden bloedwraak te nemen. De rechtspraak berustte
bij den koning zelf of bij de graven, bijgestaan door enkele vrijen
in oorlogskleedij. Kon de rechter door de getuigen de waarheid
niet achterhalen, dan nam hij zijn toevlucht tot het Godsoordeel
of tot het rechterlijk tweegevecht. De Kerk keurde deze praktijken
af en eindigde met ze te doen afschaffen.
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tijdvak onderscheidde men vier klassen van personen.
1e De vrije mannen, waaronder de groote grondbezitters, de
groote hofdienaars, de vertrouwelingen van het paleis en de hoogere geestelijken. Onder de vrijen zelf bestonden verschillende
graden en de zwaksten zochten hulp en bescherming bij de
heeren of bij. de machtige groepen ; deze vrijwillige ondergeschiktheid noemde men afstand.
2e De halfvrijen of de klas der kolonisten en vrijgemaakten,
genoten enkele rechten aan de vrijen toegekend, maar waren nog
eenigszins van hun meesters afhankelijk.
3e De lijfeigenen, hoewel niet van alle recht beroofd, stonden
nog lager dan de halfvrijen ; eenigen bebouwden den grond, dien
zij niet mochten verlaten, anderen waren knechten, bewakers,
beheerders, enz.
·
4e De slaven waren het eigendom van hun meesters en hadden
geen enkel recht. De barbaarsche wetten behandelden ze zeer
streng. Stilaan, en onder den invloed van de Kerk verbeterde.
hun lot en werden zij lijfeigenen in afwachting dat ze nog hooger
zouden klimmen.
5. De klassen van eigendommen. - Gedurende het Merovingische tijdvak treft men vooral drie soorten van eigendommen aan.
1eDe allodia of vrije erfelijke goederen, waaraan geen verplichtingen waren verbonden.
2e De beneficia (leen en) : min of meer groote deel en van de
allodia, weggeschonken onder zekere verplichtingen voor den
ontvanger.
3e De cijnsgoederen, welke de kolonisten bewerkten mits het
betalen van een jaarlijksehen cijns in geld of in natuur en het
verrichten van leenmansdienst.
Trouwens, door afstand of door het wegschenken van steeds
grootere en talrijkere leenen, verdwenen de meeste allodia ; de
gewone vorm van den eigendom werd het leen of cijnsgoed.
6. Godsdienst en zeden. -De geschiedenis van den oorsprong
van het Christendom in België is duister. Onder de Romeinen
reeds hadden talrijke zendelingen hier te lande het Evangelie
gepredikt en veel bekecringen verwekt. Tongeren werd de zetel
van een bisdom waarvan de H. Servatius de oudst gekende
bisschop was (IVe eeuw).
Ongelukkiglijk werden, door de invallen der barbaren in de
ve eeuw, kerken en bidplaatsen vernield en het Christendom zo()
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Clovis, verbeterde deze treurige toestand. Ieverige zendelingen
kwamen uit Zuid-Gallië en Brittannië het Evangelie opnieuw
verkondigen ; de afgebrande kerken verrezen uit hun puinhoopen
en talrijke kloosters werden gesticht.
Vooral de bisschoppen van Tongeren, de H. Amandus, de
H. Remaclus, de H. Lambertus en de H. Hubertus onderscheidden
zich door hun apostolischen iever : zij predikten het geloof aan
de bevolking van de Kempen, van Brabant, van Vlaanderen en
van de Ardennen. Te Doornik arbeidde met vrucht de H. Eligius
en in 't land van Aalst de H. Livinus.

PUIN E N VA!'! SINT-BAAFS ABDIJ TE GENT.

Photo Nels,

Brussel.

Vermogende heeren stonden de missionarissen krachtdadig
bij ; vele Frankische heeren en edelvrouwen wijdden hun leven
en hun goederen aan God en gaven het voorbeeld van zulke
heldhaftige deugden dat de vue eeuw met recht, de eeuw der
Heiligen wordt genoemd.
De kloosters, in België, onderhielden den regel van den H.
Benediktus. De H. Amandus stichtte er twee t e Gent en één te
Drongen. De H. Trudo deed een abdij oprichten op zijn erfgoed
in Haspengouw. Die van Stavelot en van Malmedy werden gebouwd door den H. Remaclus. De H. Vincentius was de stichter
der abdij van Zinnik. Er bestonden ook vrouwenabdijen, onder
andere, t e B ergen, door de H . Waltrudis gesticht, te Nijvel,
opgebouwd door de H. Gertrudis. Al die abdijen werden de bakermat der steden of dorpen waar zij oprezen . Evenzoo dankt

-27Brussel zijn ontstaan aan een nederige kapel door den H. Gericus
gebouwd, en roemen de Luikenaars de HH. Monulphus, Lamherlus en Hubertus als de stichters van hun stad.

7 Invloed der kloosters. - Nooit zal men den invloed overschatten dien de kloosters hier te lande op godsdienstig, wetenschappelijk en stoffelijk gebied hebben uitgeoefend. Uit de kloosters kwamen de ieverige zendelingen en de heilige bisschoppen
die, door hun woord en voorbeeld, het Geloof onwrikbaar in de
harten onzer voorvaderen deden wortelen. De· monniken namen
de opvoeding van de jeugd ter harte ; zij onderwezen het volk

DE MO N NIK E N OND ER RICHT E N ONZ E VOOR OU DERS E N LEE R EN H U N
D E BOSS CH EN ON T G I Ni'ó E N EN D EN GR OND B E BOU W E N .

in allerlei ambachten, kunsten en wetenschappen ; zij bewaarden
en vermenigvuldigden de handschriften uit de oudheid en teekenden de geschiedkundige feiten van hun tijdstip op. Het
klooster was een zegen voor de omgeving : door de vlijt zijner
bewoners werden moerassen drooggelegd, bosschen ontgonnen,
nieuwe teelten ingevoerd en de akkerbouw tot nieuwen bloei
gebracht. Bij de kloosters vond de zwakke een krachtige bescherming tegen de dwingelandij en de roofzucht der grooten ; ook
groeide het aantal woningen er romdom gedurig aan en zoo ontstonden vlekken, dorpen en steden .
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DE KAROLINGERS.
1. De hofmeiers. - De Karolingers traden als hofmeiers op
naast het Merovingische stamhuis, wanneer dit laatste onbekwaam
was alleen de kroon te dragen. De hofmeiers waren eerst eenvoudige opzieners van 't koninklijke hof en voerden gezag over de
bedienden van het grondgebied. Weldra groeide hun macht aan,
en bestuurden zij het land.
Pepijn de Oudere (622-640) onderscheidde zich door zijn godsvrucht en zijn dapperheid. Hij stond aan het hoofd van den adel
van Austrasië, op het oogenhlik dat Brunehildis vermoord werd ;
hij behield het meierschap onder Clotaar 11 en Dagobrecht I.
Pepijn van Herstal (687-714) verzekerde het overwicht van
Austrasië op Neustrië door zijn zegepraal hij Testry (687).
Karel Martel (715-744). - Karel Martel versloeg de Muzelmannen te Poitiers, in 732, en redde het christen Europa (1).
Hij beschermde de geloofszendelingen, o. a. den H. Bonifacius,
apostel van Germanië. Zoo de noodwendigheden van den oorlog en de ruwe zeden van dien tijd, hem er soms toebrachten de
kerkelijke goederen aan te slaan en die aan zijn krijgers te paard
(de toekomstige edelen) te geven, over 't algemeen wierp hij zich
op als verdediger van het Geloof en was zijn regeering luisterrijk.
2. Pepijn de Korte, (741-768), zoon van Karel Martel, was
eerst hofmeier maar liet zich te Soissons, in 752, tot koning uitroepen, na vooraf Paus Zacharias geraadpleegd te hebben.
Childerik III en zijn zoon Diederik IV werden in een klooster opgesloten en Paus Bonifaas zalfde Pepijn tot koning der
Franken.
In 754 bedreigden de Laugoharden de stad Rome, welke toe,
behoorde aan den Paus en deze riep de hulp in van Pepijn. De
nieuwe koning der Franken trok over de Alpen, versloeg de Langobarden, ontnam hun het Exarchaat van Ravenna en de Vijfsteden
(Pentapolis) en schonk ze aan den H. Stoel. Zoo werd de tijde.,.
lijke macht van den Paus plechtig bevestigd en uitgebreid.
3. Karel de Groote (768-814).- Pepijn de Korte had de grond(I) Zie ook Algemeene Geschiedenis: De Arabieren en hun veroveringen,
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slagen gelegd van het tweede keizerrijk ; zijn zoon Karel de
Groote voltooide het begonnen werk.
Karel de Groote was de roemrijkste vorst der middeleeuwen.
Zijn regeering, merkwaardig door roemvolle veldtochten, schitterde nog door een wijs bestuur, en een heerlijke, stoffelijke,
verstandelijke, zedelijke en godsdienstige beschaving.
a) De oorlogen. - De Saksers droegen het christendom en de
Franken een doodelijken haat toe, welke dikwijls tot moord en
stroaperijen oversloeg ; zij staken de katholieke kerk van Deventer
in brand. Karel verklaarde hun den oorlog, vernielde den afgod
Irminsul, en de vesting van Paderborn, welke hem beschutte,
en kon slechts na drie en dertig jaar strijd, dit volk tot onderwerping dwingen. Een deel van 't Saksische ras werd naar België
en Zwitserland overgebracht. Wittekind, hun opperhoofd, vroeg,,
het doopsel, en zijn bekeering tot het katholiek geloof werd gevolgd door die van zijn volk. De Saksers namen de beschaving
der overwinnaars aan.
Om andere gevaren te keer te gaan, onderbrak Karel meermaals den krijg tegen de Saksers.
Met een machtig leger trok hij over de Alpen naar Italië,
waar Paus Adriaan I zijn hulp had ingeroepen. Hij overwon
de Langobarden, nam hun koning gevangen, omdat hij de vorige
verdragen met de voeten had getreden en trok, als verlosser,
Rome binnen. Hij b~vestigde den Paus in 't bezit zijner tijdelijke
macht, en zette de 'ijzeren kroon der Laugoharden op zijn eigen
hoofd.
· -l'foen trok hij terug de Alp,en over, ten strijde tegen de Arabieren in Spanje en verdrong ze tot over den Ebro ; 't is bij den
terugtocht dat de Gasconjers zijn achterhoede door Roeland
geleid aanvielen, en ze in het dal van Roncesvalles versloegen.
Karel de Groote overwon nog de Beieren en verdeelde hun land
in twaalf graafschappen, die door Frankische vorsten werden
bestuurd.
Pepijn, koning van Italië en Karel's zoon, veroverde op de
Avaren het land, dat sedert dien Oostenrijk wordt geheeten.
b) Stichting van het Christen West-keizerrijk (800). - Karel
de Groote had een machtig rijk tot stand gebracht, dat zich
uitstrekte van den Ebro tot de Oostzee, van de Noordzee tot de
Volturno en van den Oceaan tot de Theiss. Alleen de titel van
keizer kon nog eenigen luister voegen bij zooveel grootheid. Op
Kerstdag van het jaar 800, toen Karel zich in de Vatikaankerk
bevond, zette Paus Leo IJ I hem de keizerlijke kroon op het
hoofd.
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Karel de Groote liet aan de verschillende volksstammen van zijn
rijk hun eigen instellingen en gebruiken.
Reeds had Pepijn de Korte de Meivelden heringericht; dit
waren vergaderingen, waarop de vorst den adel en de Geestelijkheid uitnoodigde. Karel onderwierp aan de beraadslagers der
Meivelden al de belangen van het rijk. Hij leende welwillend
gehoor aan de verbeteringen, welke hem aangewezen werden,
en maakte zich de algemeene zittingen ten nutte, om den staat
zijner provinciën nauwkeurig te leeren kennen.
Deze landvergaderingen brachten een wetgeving tot stand in
kapittels verdeeld - en daarom kapitulariën geheeten. - Deze
wetgeving regelde landbouw, handel, nijverheid, gerecht, onderwijs, enz ... Karel stelde een einde aan de willekeur waarmee,
onder de Merovingers, het leger werd aangeworven ; hij eischte
den persoonlijken krijgsdienst van al de vrije mannen, die zich
een uitrusting konden bezorgen ; bij gebrek aan voldoende
fortuin, moest een groep van twee, drie of vier eigenaars één
soldaat uitrusten.
De rechtbanken ook werden hervormd ; hij verzachtte de straffen, en in plaats van deze door al de burgers te laten uitspreken,
stelde hij een raad in van zeven tot twaalf schepenen, gelast
oordeel te vellen.
Om zich te verzekeren, dat die hervormingen toegepast werden, koos de vorst jaarlijks keizerlijke gezanten (Missi dominici)
onder den adel en de kerkvoogden. Deze doorliepen het rijk om
de misbruiken vast te stellen en brachten verslag uit aan den
keizer en aan de algemeene vergadering.
d) Stoffelijke vooruitgang. - Sedert hun veroveringen hadden
de Franken zich op den landbouw toegelegd. Dit middel ter beschaving trok de bijzondere aandacht van den grooten wetgever.
en een der kapitulariën was een echte verhandeling over landhuishoudkunde. De ontginning der wouden nam toe, en het volk
eischte voortaan van den grond, wat het zich vroeger door strooptochten aanschafte.
Door het uitbreiden van de verkeerswegen, het vermenigvuldigen van de markten en de wijze bescherming van kooplieden
en waren, deed de handel snelle vordering ; de woekerij werd
verboden, de weelde beteugeld ; door den vrede, die overal heerschte, kwam het rijk tot welstand.
e) Geestelijken vooruztgang. - Nochtans hield de groote keizer
zich bij voorkeur bezig met de geestelijke, zedelijke en godsdienstige ontwikkeling van zijn volk.
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komen om hem in zijn herstellingswerk te helpen : Peter van
Pisa, Egenhard, geheimschrijver, raadsheer en geschiedschrijver
van den keizer ; Pauwel Warnefried, geschiedschrijver der Langobarden, maar bijzonderlijk Alcuinus, Engelsche kloosterling,
een der geleerdste mannen van zijn eeuw. Karel gelastte hen met
het verbeteren van handschriften, door onbehendige copisten
verminkt. In zijn paleis richtte hij een akademie in en een school
op. In de kloosters en in de bisschoppelijke steden kwamen hoogere scholen tot stand, waar men de spraakkunst, de rhetorika
(logica) de reken-, de meet- en de sterrenkunde, den png, de
muziek aanleerde ; in de parochiale lagere scholen, leerde het
volk lezen, schrijven, rekenen en zingen. Soms bezocht de keizer
de hoogere scholen ; hij strafte de nalatigen en beloofde prachtige
belooningen aan de werkers.

KAREL DE GROOTE flE7.0EKT EEN SCHOCL IN ZIJN PALEIS.

f) Z edelijke en godsdienstige vooruitgang. -- De zedelijke invloed van het christendom deed zich meer en meer gevoelen.
De zendelingen verkondigden het Evangelie aan de verschillende
volksstammen van het rijk, en de burgerlijke en de geestelijke
macht werkten samen tot het algemeen welzijn van het christen
volk.
De vernuftige keizer vatte op, en bracht in voege, het staatkundig stelsel der middeleeuwen. Het bestond in de vereenigingder christelijke volkeren van het Westen tot één groote familie,
onder het innig verbonden gezag van Paus en keizer. De Paus,
als stadhouder van J.-C. op aarde, gaf den keizer zijn heerschappij
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het middelpunt der christelijke beschaving, en de H. Stoel de opperste rechtbank, waartoe vorsten en onderdanen hun toevlucht
namen bij hun onderlinge geschillen.
Karel de Groote stierf te Aken in 814. Weinige prinsen hebben
.een zoo roemrijk aandenken nagelaten .
4. Karel de Groote in België. - Fransehen en Duitsehers
roemen Karel den Groote als een hunner nationale helden, omdat
hij over Gallië en Germanië regeerde maar met hoeveel meer
recht mag België hem huldigen als een zijner roemrijkste zonenj

KAR E L D E GRO O TE ZIT EEN MEI VEL D VO O R.

Hij was van Belgische afkomst en in België geboren, omstreeks
742. De erfgoederen zijner familie lagen in ons land. Bij voorkeur
hield hij zijn hof in en omtrent onze gewesten te midden der volkeren van zuiver Frankisch bloed, op wieronverzwakten moed
en sterke trouw hij altijd steunen mocht.
Onder zijn regeering bloeiden landbouw en nijverheid. Het
Vlaamsche laken, onder andere, werd door vreemde kooplieden
zeer gezocht. Te Gent, te Luik, te Elnon, bij Doornik, bloeiden
wijd-vermaarde scholen. De aloude Schepenbank, die gansch
den tijd der Middeleeuwen de gemeentenaren vonniste, is een
zijner instellingen . ,
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N. 8. De prinsen, wier naam van een kruis is
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Vle HOOFDSTUK.

VERDEELING VAN BELGI~ IN DE XIe EEUW.

1. Algemeen overzicht. - De heele geschiedenis van België
kan ingedeeld worden in drie groote tijdperken :
Eerste tijdperk : Van af de verovering van België door Cesar
tot aan het verdrag van Verdun, vormt ons land één geheel.
Tweede tijdperk : In 843 wordt België, naar den loop der Schelde
in twee deelen gesplitst, waarvan het een bij Frankrijk en het ander
bij Duitschland hoort. Tot aan Philips den Goede is er dan spraak
van allerlei onafhankelijke graafschappen en hertogdommen.
Derde tijdperk : Van af Philips den Goede tot heden, vormt
België wederom een geheel.
2. Verdrag van Verdun (843). - Lodewijk de Vrome, zoon ·
en opvolger van Karel den Groote, was een godvreezende vorst,
maar hij miste het genie en de wilskracht van zijn vader. Zijn
eigen zonen stonden t egen hem op, en toen hij in 840 stierf,
zetten zijn kinderen met aangroeiende verbittering den strijd
voort om 't bezit van 't vaderlijk erfgoed. Eindelijk, in 843,
slot en zij het verdrag van Verdun, waardoor zij het rijk van
Karel den Groote onder hun
drieën verdeelden. Lotharius
ontving Italië, Oost-Frankrijk
en het deel van België tusschen de Schelde en den Rijn.
Ladewijk de Duitseher verkreeg
Germanië en Karel de Kale het
Westelijk gedeelte van het keizerrijk, dat van toen af Frankrijk begon te heeten .

3. Lotharingen . - Bij den
dood van·· Lotharius (855),
werd zijn rijk onder zijn drie
zonen verdeeld. Een dezer,
Lotharius I I, ontving, met
den titel van koning, het
grondgebied gelegen tusschen de Schelde, den Rijn en het Juragebergte, dat naar zijn naam Lotharingen werd genoemd.

-36Lotharius 11 stierf in 870, , en door het verdrag van Meersen
bij Maastricht, verdeelden Loctewijk de Duitseher en Karel de
Kale zijn staten tusschen hun beiden. Na bloedige oorlogen
tusschen Frankrijk en Duitschland om de volledige heerschappij
over Lotharingen, werd dit koninkrijk een hertogdom onder het
gezag van Gijsbrecht, zoon van Renier Langhals en hoorde het
van toen geheel bij Duitschland.
Van toen af tot aan het Burgondisch tijdvak was ons land in
twee deelen gesplitst : Links van de Schelde Vlaanderen, dat aan
Frankrijk behoorde en rechts Lotharingen, dat onder Duitsehland stond. Het behield echter een zekere eenheid door de gelijke instellingen en de talrijke godsdienstige en economische
betr~kkingen tusschen beide deelen. De verbrokkeling van Kqrels
Rijk had bovendien nog voor gevolg, dat België een soort !bufferstaat werd tusschen de Latijnsche ·en de Germaansche wereld,
het slagveld onzer groote buren en een vurig verlangde buit,
waarvan zij, telkens als het kon, groote brokken afscheurden en
inpalmden.

ONTSCHEPING DER NOORMANN E N.

4. De Noormannen in België. - Intusschen werden onze
streken door de invallen der Noormannen menigmaal deerlijk
geteisterd. De Noormannen waren zeeroovers, herkomstig uit

--37Skandinavië, ongemeen dapper maar schrikkelijk wreed. Op>
ranke snekken staken zij de zee over, voeren stroomen en rivieren op en verspreidden overal dood en vernieling. Zij verwoestten
Antwerpen, Gent, Torhout, Kortrijk, Doornik, Sint-Truiden,
Tongeren, Luik en andere steden.
In 892 hadden zij hun kamp opgeslagen aan de boorden van
de Dijle, nabij Leuven. De Belgen riepen de hulp in van Arnold,
hertog van Carinthië, die de Noormannen in hun versterking
aanrandde en volkomen versloeg. Sedert dien bleef ons land van
hun strooptochten verlost.
De invallen der Noormannen brachtten niet alleen veel stoffelijke schade teweeg, maar gaven ook aanleiding tot het bouwen
van burchten, en· versterkten de macht der heeren ten nadeele
van het gezag der koningen.

VIIe HOOFDSTUK .

HET LEENSTELSEL.
1. Oorsprong. - Het leenstelsel (Feo- of feudalisme) is het
stelsel van het in leen geven van grondgebied, ambten, bedieningen, posten, bevoegdheden, enz. Het dagteekent van oudsher.
Bij de verovering van het West-Keizerrijk verdeelden de Germanen de overmeesterde landstreken onder elkaar. Elk ontving
eene zekere bezi:ting, waarvan de uitgestrektheid bepaald werd
door hoöger of lager rang. Zulk vrij, eigen, èrfelijk goed heette
allodium (all = geheel ; od = eigendom). De vorsten schonken
van hun goederen aan hun volgers en getrouwen grooter of kleiner deelen, zelfs een of meer gouwen, in vruchtgebruik voor
't leven, tegen belofte van voortdurende trouw en tegen eenig
geschenk. Zulke uitgegeven goederen noemde men beneficia
(gunstbewijzen, late ~ feuda (belooningen, loon) : leen.

HERALDIEK E KRONEN.

KUNING.

HERTOG.

BURGGRAAF.

MARKGRAAF.

VIDAME.

GRAAF.

BAHON.

Als burgeroorlogen en invallen der Noormannen het koninklijk
gezag verzwakt hadden, maakten de eigenaars der beneficia er
zich volkomen meester van en lieten ze bij erfenis aan hun kinderen over. De koningen waren toen wel verplicht zich naar die
eischen te schikken. Bij het edict van Kiersy-sur-Oise (877) verleende Karel de Kale aan al de grondbezitters van zijn rijk, de

-39erfelijkheid der leenen en bedieningen. Tezelfdertijd onderwierpen zich de eigenaars van kleine allodia aan machtige heeren
en hun vrijgoederen werden leenen. Na de IXe eeuw dus vor,mden de bezitters van beneficia, de gouwheeren, de eigenaars van
kleine allodia, die het gezag van een machtigeren heer erkend hadden, slechts één enkele maatschapp elijke klas : de klas der heeren.
waarvan ieder een erlelijk goed of leen bezat_en beheerde.

LEENROERIG VERDRAG . -

INBEZITSTELLI NG.

2. Leenroerige rangorde. Leenheeren en leenmannen. - Men
onderscheidde verschillende klassen van heeren naar den omvang der grondgebieden. De eigenaar van een groot grondgebied
had onder zijn gezag minder machtige heeren, leenmannen genaamd, wier leenheer hij was. Op hun beurt stonden de voornaamste leenmannen boven ondergeschikten, waar tegenover
zij den naam van leenheer droegen. De leenheer mocht zijn leenmannen oproepen om oorlog te voeren, om deel uit te maken van
zijn gerechtshof ; hij mocht ook eischen dat zij zekere nauwkeurig bepaalde onkosten hielpen dekken : leenheffing op onrechtstreeksche leenopvolging, verkoop, enz.
De heeren droegen de titels van hertog, markgraaf, graaf, burggraaf, vidame, baron, kortweg heer, en hun leenen heetten hertogdom, markgraafsc hap, graafschap, vorstendom, baronnie,
heerlijkheid. Er dient opgemerkt, dat titel en macht niet altijd
overeenstem den, en het bezit van een klein leen gaf soms recht
op een hoogen titel.
3. Verlei. -De leenheer stelde zijn leenman in 't bezit van zijn
leen door het verlei of de beleening. Deze geschiedde op twee

-40wijzen : De leenman, die leenplichtige hulde schuldig was, knielde
blootshoofds, zonder wapens noch sporen, vóór zijn heer en beloofde hem trouw te dienen, zelfs ten koste van zijn leven. De
leenman, die slechts de eenvoudige hulde moest bieden, mocht
gewapend verschijnen, en legde een min strengen eed af. Na de
hulde overhandigde de leenheer zijn leenman een graszode, een
handvol aarde, een tak, als zinnebeeld der inbezitstelling van
het grondgebied of van de bediening.
4. De betrekkingen van den leenman met zijn onderdanen.
- Tusschen het krijgshoofd van de burcht en de landbouwers
ontstond trapsgewijze, doch onvermijdelijk, een overeenkomst.
De hoorige boeren werkten voor den heer, bebouwden zijn
akkers, vervoerden zijn lasten, betaalden hem cijns ; hij had
immers zijn legerbenden te onderhouden. Maar, eens deze rechten
geïnd, had hij ongelijk, zoo hij uit hoogmoed of geldzucht, iets
meer nam. Daar hij opperheer en gansch alleen eigenaar was,
vermits de geringe lieden hem hun goederen in handen gesteld
hadden, behield hij voor zich de heide, de rivier, het woud, de
gansche jacht ; dit kon weinig kwaad, vermits de landstreek
half onbewoond was en hij zijn ledige stonden aan het uitroeien
van wilde dieren besteedde.
Daar de heer alleen aanmerkelijke sommen kon vergaren,
was hij de eenige, die den molen, den oven en de vruchtenpers
kon· opbouwen, den waterbak, de brug of de straat aanleggen,
den vijver indijken ; om de onkosten te dekken belastte hij het
gebruik dezer inrichtingen (1 ).
Met het openbare gezag in deze woelige tijden bekleed, beschikte hij natuurlijk over de rechterlijke en de wetgevende
macht, naar de regels van het toenmalige recht.
Was de heer rechtvaardig en gematigd, beoogde hij de belangen zijner onderdanen, gelijk het meestal 't geval was, dan werden de heerlijkheid, het hertogdom, het graafschap een vaderland, dat men liefhad en volkomen was toegewijd.
Er waren voorzeker onwetende, barsche en woeste heeren,
maar men moet het aantal ervan niet overdrijven.
5. Beschaving. - Het leenroerige tijdperk was een tijd van
afzonderlijke oorlogen : de leenmannen gehoorzaamden niet
alt.jd aan hun leenheeren, en de macht moest ze er toe dwingen ;
er ontstonden, trouwens, tusschen de leenheeren herhaaldelij,k
geschillen, welke door de wapens werden beslecht.
(l) 1aine, vermeld werk, bi. 9 13.

-41a) De burchten. - Om zich tegen de invallen der Noormannen
en de aanvallen van heerschzuchtige geburen te verdedigen,
bouwde elke heer een burcht op de ontoegankelijkste plaats van
zijn domein, doorgaans op een afgezonderde plaats, door afgronden omgeven. Rondom heen zag men staketsels, breedeen diepe
grachten, dikke muren, versterkt door torens, voorzien van talrijke schietgaten. Ophaalbruggen en eggen dienden ter verdediging van den ingang. Binnen bestonden tal van geheime gan-gen, onderaardsche vertrekken en afgronden.

liET G RAV El' KASTEEL TE GENT.
TYPE VAN EEN MlDDELEE U WSCHEN BURCHT.

Photo Nels, Brussel.

Koppen van everzwijnen, wolven en roofvogels, op de deuren
genageld, geweien van herten en reeën, aan de muren der voorkamers opgehangen, valken gezeten op tinnen en torens, dit
alles wees genoeg op de vermaken der kasteelbewoners, in vredestijd.
b) Kasteelbewoners. - In vredestijd bewoonde de kasteelheer
zijn burcht met zijn gezin, zijn edelknapen, krijgslieden en dienaars. Hun gewone bezigheden waren dan de jacht, het dobbelspel, militaire oefeningen, het schermen, te paard rijden, steekspelen. 's Avonds waren allen rond den haard geschaard en luisterden naar de verhalen en liederen van barden, minnezangers
of pelgrims, die bij hen mochten vernachten. Trouwens, vele
kasteelheeren oefenden de poezij of hielden zich onledig met het
oprichten van liefdadige nstellingen.

-427. Het dorp. - In de nabijheid van het kasteel lag het dorp•
een vereeniging, ten minste bij het begin der Middeleeuwen,
van lage, ellendige hutten, uit stroo, hout, en plaasterklei, slecht
bestand tegen regen en wind . Daar woonden de hoorigen of lijfeigenen, de onderdanen van den heer. Zij werkten voor hem e,n
verzekerden zich aldus 't onontbeerlijke ; ze mochten noch huwen,
noch het leengoed verlaten zonder toelating van hun meester.

MINNEZANGER BIJ DE POORT VAN EEN KAST!>EL

De lijfeigenen maakten met het land, dat zij bewerkten, het
eigendom van den leenman uit, maar mochten enkel met dit
land verkocht worden. Zij waren onderworpen aan het recht der
doode hand, waardoor hun wettige kinderen alleen hun goederen
konden erven, en het eigendom der kinderloozen tot den leenheer moest terugkeeren. De heeren mochten ook van hen diensten en lasten eischen, als zij dienst- en belastbaar waren. Hun
lot verbeterde trouwens met den dag.
8. De stad. - De steden waren aan de leenbceren onderworpen
Zij werden met muren omringd. Dit ommuurde gedeelte heette
vlek. De vlekken, weinig talrijk en weinig bevolkt, bestonden
meestendeels uit kleine leemen huizen met stroo bedekt. Deze
stonden langs smalle, kronkelende en slecht verlichte straten,
wat 's nachts de baanstrooperij begunstigde. De inwoners der
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steden waren kleine eigenaars, kooplieden en ambachtslieden
die vroegtijdig enkele vrijheden genoten. De ambachtslieden
die denzelfden stiel uitoefenden, vereenigden zich en bewoonden
dezelfde straat. Vaak werden de steden geteisterd door hevige
branden, door hongersnood, pest, melaatschheid en andere besmettelijke ziekten, een gevolg van de slechte inrichting en van
het totaal gemis aan hygiënische voorzorgen. Bovendien werden hun kooplieden door de heeren menigmaal aangevallen
en geplunderd.

DE BISSCHOPPEN ROEP EN DEN GODSVHEDE UIT EN DE LEENHEBREN
ZWEREN HEM TE ONDERHOUDEN.

9 . Oorlogen. - Bijna gedurig waren de heeren met elkander
in oorlog en het weerlooze volk droeg er meestal de gevolgen
van. De oogst werd vernield, het vee gestolen en de dorpen verbrand. Om dit kwaad te verhelpen, riepen de bisschoppen den
Godsvrede uit, waardoor het verboden werd, op straf van kerkelijken ban, oorlog te voeren tijdens den Advent en de Vasten
en van Zaterdag avond tot Maandag morgen van elke week.
Niemand mocht vrouwen, landbouwers, ambachtslieden aanvallen ; kerken, kloosters en molens moest men eerbiedigen. Tot
bekrachtiging dier vredewet, stichtte Hendrik van Verdun, in 1077,
een Rechtbank van Vrede te Luik en vaardigde Boudewijn VII,
graaf van Vlaanderen, den vrede van Ieper uit (1112).
10. - De ridderschap. - De ridderschap was een der merkwaardigste instellingen van het leenstelsel. Zij die er toe behoorden waren edelen, bezaten landgoederen en bewoonden kasteelen

-44of burchten. Slechts na een langen proeftijd kon men in de riddersc,lap opgenomen worden. De toekomstige ridder was eerst
hofjonker of page bij een voornamen edelman ; op 15-jarigen
leeftijd werd hij schildknaap ; als hij 21 jaar oud was en talrijke
blijken van dapperheid had gegeven, werd hij eindelijk plechtig
ridder geslagen. Het levensdoel van de ridders was de bescherming van zwakken, weduwen en weezen, de bestrijding van het
onrecht en de verdediging van de rechten der Kerk. Ze vormden
de keur van 't leger (ruiterij), droegen gulden sporen en speelden
een groote rol in de kruistochten . Het ridderwoord was heilig ~
ridders, die hun plicht niet vervulden, werden ontwapend en
meineerlig verklaard.

EEN STEEKS PEL .

11. Gevolgen. - Het leenstelsel bloeide van de JXe tot de XVe
eeuw. Het had eerst gelukkige gevolgen maar ontaardde later
in laakbare misbruiken.
Het Leenstelsel verbrokkelde de landen van Europa in tallooze
Staatjes, bijna vreemd aan elkaar en vertraagde aldus de vorming van nationale eenheden. Bovendien verdrukten de heeren
soms hun onderdanen, vooral op het platte land, dat zij maar al
te vaak, door hun voortdurend e oorlogen verwoestten .
Daar t egenover staat vast, dat het de invallen der Noorman-

-45nen belemmerde en aan de landen, waarin het vasten voet kreeg
een sterke militaire inrichting gaf.
Uoor aan leenheer en vazal plichten op te leggen, die door den
godsdienst en de eer voorgeschreven waren, deed het Leenstelsel
hun ook de waarde van den eed of van een gegeven woord beseffen. Ten slotte, en onder den invloed van de Kerk, ontwikkelde
de ridderschap de gevoelens van rechtschapenheid, eer, en dapperheid, die het moreele peil hooger deden stijgen.
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LEENRO ERIG BELG!
VOORNA AMSTE

II. -

LEENROERIG BELGIË.

VORMING VAN DE VERSCHILLENDE STATEN.
I. -

VJ,AANDEREN.

1. Oorsprong. - De eerste graaf van Vlaanderen was Boudewijn met den IJzeren Arm. Hij huwde Judith, dochter van Karel
den Kale, en ontving, als erfelijk leen met den titel van graaf,
het grondgebied gelegen tusschen de Noordzee, de Schelde en de
Aa .. Hij versterkte Gent, Brugge en Atrecht en bevocht zegevierend de Noormannen, die hij uit zijn graafschap hield. Hij stierf
in 879 te Sint-Omer, in een klooster.

2. Uitbreiding van grondgebied. --- De opvolgers van Boudewijn met den IJzeren Arm benutten de zwakheid der Fransche
koningen om hun staten aanzienlijk uit te breiden en legdep de
hand op Fransch- Vlaanderen en Artesië.
Boudewijn I V en Boudewijn V verkregen in leen van den
Duitsehen keizer het zoogenoemde keizerlijk Vlaanderen of Zeeland, het Land van Waas en de Vier Ambachten (Axel, Hulst,
Assenede, Bouchaute). Boudewijn V was een der machtigste
vorsten van zijn tijd. Hij was voogd van Philips I, en regent van
Frankrijk : zijn dochter trouwde met Willem van Normandië,
later koning van Engeland ; zijn zonen Boudewijn en Robrecht,
traden in den echt, de eerste, met Rijkhildis, gravin van Henegouw,
de tweede met Gertrudis, gravin van Holland.
3. Eerste vereeniging van Vlaanderen en Henegomv. - Door
zijn huwelijk met Rijkhildis, erfgename van I-Ienegouw, vereenigde Boudewijn VI voor den eersten keer Vlaanderen en Benegouw. Deze vereeniging, echter, was van korten duur :na een regeering van vier jaar stierf Boudewijn (1070).
4. Scheiding der twee graafschappen. - Zijn oudste zoon
Arnulf volgde hem op onder het regentschap van Rijkhildis.
Haar knevelarijen verbitterden de Vlamingen, die de hulp inriepen van Robrecht den Fries, schoonbroeder van de gravin.
Rijkhildis werd verslagen bij Kassei (1071), en haar zoon Arnulf
sneuvelde.
De vorstin .gaf nochtans den moed niet op. Zij verkocht het
graafschap Benegouw als leen aan den bisschop van Luik en
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Doode Hagen, bij Roeulx (1075), moest zij aan Robrecht Vlaanderen afstaan, dat aldus van Herregouw gescheiden werd.
Op het einde van haar leven, zegde Rijkbildis vaarwel aan
haar woelig leven en nam haar intrek in de abdij van Meesen,
waar zij stierf in 1084. Haar tweede zoon, Boudewijn IJ, volgde
haar op in Henegouw.
De opvolgers van Robrecht den Fries in Vlaandere n, waren :
Robrecht IJ, van Jeruzalem, die een roemrijk deel nam aan de
Eerste Kruisvaar t ; Boudewijn V IJ, bijgenaam d H apken, en de
gelukzalige Karel de Goede, die door hebzuchtig e edelen lafhartig
werd vermoord in de hoofdkerk te Brugge (1127).
Na Karel den Goede breekt voor Vlaandere n het gemeentetijdvak aan, dat verder wordt behandeld .
11.- LOTHARI NGEN.- LOTIIEHIU JK.

1. Hertogen van Lotharingen. - Gijsbrecht, hertog van Lotharingen, trachtte zijn hertogdom opnieuw tot koninkrijk te
verheffen, maar hij sneuvelde in een veldslag tegen den keizer
van Duitschlan d (933). Enkele Duitsche hertogen, die hem opvolgden, verknoeide n het hertogdom nog meer, tot eindelijk
keizer Otto I het bestuur van Lotharing en toevertrou wde aan
zijn broeder, den H. Bruno, aartsbissch op van Keulen (955).

2. Hertogen van Lotherrijk. - De H. Bruno verdeelde Lotharingen in twee hertogdom men : 1e Opper Lotharinge n of
Lorreinen ; 2e Neder-Loth aringen of Lotlzerrijk. De laatste en
vermaards te der hertogen van Lotherrijk was Godfried van
Bouillon, de held van de eerste kruisvaart .
3. Verzwakking van het hertogelijk gezag. - Reeds voor
Godfried van Bouillon was de hertogelijke titel, slechts een eeretitel geworden. De graven van Limburg, Namen, Herregouw en
Luxemtur g hadden zich stilaan onafhanke lijk gemaakt van
den hertog en erkenden enkel nog den keizer als hun leenheer.
Na den dood van Godfried van Bouillon, benoemde keizer
Hendrik IV den graaf van Limburg tot hertog van Lotherrijk ,
maar toen Hendrik IV door zijn zoon Hendrik V werd onttroond ,
benoemde de nieuwe keizer den graaf van Leuven, Godfried met
den baard, tot de hertogelijk e waardighe id. - Vandaar strijd
tusschen de twee hertpgen. Eindelijk nam de Limburgsc he graaf
den titel aan van Hertog van Limburg, en uit het graafschap
Leuven groeide het hertogdom Brabant.
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was Lotherrijk verbrokkeld in een aantal groote leenen, onafhankelijk van elkander, waarvan de voornaamste waren :
a) Het hertogdom Brabant. -De kern van dit hertogdom was
het graafschap Leuven, waarvan de graven tot het stamhuis
van Renier Langhals behoorden. l\'a lang en bloedig oorlogen
Qm den titel van hertog van Lotherrijk, verwierf Godfried I,
met den Baard, graaf van Leuven, de waardigheid van hertog
van Brabant (1106). Zijn grondgebied omvatte de tegenwoordige provinciën Brabant en Antwerpen en het Hollandsche NoordBrabant.
b) Het graafschap Henegouw.- Renier Langhals was het hoofd
van het Henegouwsche huis. Zijn opvolgers voerden een hardnekkigen strijd om 't bezit van Lotharingen, maar behielden
enkel het graafschap Henegouw, zoo genoemd naar de rivier
«de Herren. Na de Reniers regeerden zes prinsen onder den naam
van Boudewijn. Hun graafschap strekte zich nogal ver in Frankrijk uit; Doornik, echter, hoorde er niet bij.
c) Het graafschap Namen. - Veel min uitgestrekt dan Benegouw was het graafschap Namen. Zijn eerste graaf was Berenger,
zwager van Renier Langhals. Het grondgebied besloeg nagenoeg
de noordelijke helft van de tegenwoordige provincie Namen.
d) Het graafschap, later hertogdom Luxemburg. - Luxemburg
omvatte omtrent de Noordelijke Ardennen en het huidige Groothertogdom. De eerste graaf heette Siegfried. Luxemburg heeft
een roemrijk verleden gehad, en zijn vorstenhuis gaf verscheidene keizers aan 't Duitsche Rijk.
e) Het graafschap, later hertogdom Limburg. - De stichter
van het Limburgsche gravenhuis was Frederik, kleinzoon van
Siegfried van Luxemburg. Zijn grondgebied besloeg ten 0. van
de Maas, het N.-O. van de provincie Luik en het Z. van Hollandsch Limburg.
f) Het prinsbisdom Luik. - Het prinsbisdom Luik dankt zijn
ontstaan aan verschillende grondgebieden, door de Duitsche
keizers aan de Luiker hoofdkerk geschonken. Het vertakte zich
in omtrent alle hedendaagsche provinciën, en was door zijn uitgestrektheid, zijn bloeiende steden, zijn handel, nijverheid en
beschaving de tegenhanger van Vlaanderen.
Van af den dood van den H. Hubertus tot de benoeming van
Notger tot bisschop van Luik (972), levert de geschiedenis van
het bisdom geen merkwaardige feiten op. Notger was een bekwaam bestuurder en de ware stichter van het prinsbisdom. Hij
omringde Luik met wallen, wierp een brug over de Maas, legde
4
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onderwierp aan zijn gezag de woelige oproerige heeren, o, a.
die van Chèvremont, waarvan hij het slot met den grond gelijk
maakte. Onder zijn regeering bloeiden de Luiksche scholen
met zulken luister, dat leerlingen van geheel \Vest-Europa naar
het «Athene van het Noorden n toestroomden.
Onder de opvolgers van Notger, Nithard en Otbert, werd het
prinsbisdom nog vergroot met Haspengouw en het hertogdom
Bouillon. Later werden er nog de graafschappen Loon en Moha
bijgevoegd. De voornaamste steden van het prinsbisdom waren
Luik, Hoei, Dinant, Ciney, Thuin, Tongeren, Maaestricht en SintTruiden. De stad Mechelen werd in 1333 aan Vlaanderen verkocht.
g) Prinsbisdom Stablo-Malmedy. - Het prinsbisdom StabloMalmedy·bestond uit een aantal dorpen aan de abdijen van Stablo en Malmedy geschonken. Het bleef ongerept voortbestaan
tot aan de Fransche Omwenteling van 1789.
h) Het Doorniksche. -Doornik met het omliggende behoorde
tot geen enkel Belgisch leen ; het was een Fransche stad, die
eerst aan België kwam, toen Keizer Karel ze in 1521 op Frans I
veroverde. Het gezag van den bisschop van Doornik strekte zich
ook over de Vlamingen uit.
5. Onderlinge betrekkingen der I.eenstaten van België. ~- Gedurende de Middeleeuwen was ons kleine land dus zeer verbrokkeld. De verschillende Staten waren zoo goed als onafhankelijk
en graven en hertogen stoorden zich over 't algemeen noch aan
de koningen van Frankrijk, noch aan de keizers van Duitschland.
Op hun beurt hadden ze in hun eigen gouw al zoo heel veel niet
te zeggen, en eeuwen lang is er in de geschiedenis niet alleen
spraak van de oorlogen, die onze prinsen tegen hun leenheeren
en tegen elkaar voerden, maar ook van bloedige twisten en vechtpartijen tusschen familiën, burgers of steden van een zelfde
gewest. Het heeft weinig nut al die leenroerige oorlogen, in 't
lang en in 't breed te verhalen : ze dienden enkel om den barbaarsehen vechtlust te bevredigen en hadden geen andere gevolgen dan ellende, hongersnood, dood en vernieling. Op enkele
onder hen wordt evenwel gewezen, daar zij sommige Belgische
leenen voor een tijdje vereenigden of weer van elkaar scheidden.
Van België en Belgen was er toen geen sprake. Voor eenieder
was het vaderland het graafschap, het hertogdom of de stad,
waartoe hij behoorde. Daarbuiten woonden enkel vremdelingen
of vijanden. Lang nog nadat onze voorouders onder een zelfde
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afzonderlijke Staten, die over eigen belangen. instellingen, voorrechten en gebruiken angstvallig te waken hadden. Menige omstandigheid echter bevorderde reeds toen onder de Belgische
bewoners de betrekkinge n van godsdienstigen, wetenschapp elijken, socialen, economischen en politieken ·aard, waaruit stilaan
de Belgische nationaliteit zal groeien.
a) Godsdienstige betrekkingen. - Allen hadden hetzelfde Geloof en onderwierpen zich aan hetzelfde kerkelijk gezag. Daar de
bisdommen zich over verschillende leerren uitstrekten en de
groote kloosters eveneens zeer verspreide goederen en landerijen
bezaten, bracht het kerkelijk bestuur en de verplaatsing en der
monniken onze verschillende bevolkingen vaak met elkaar in

EEN PilOCESSIE IN DE MIDDELEEUWE N.

(Naar een schild erij van P. Breughel).
Photo Nels, Brussel.

voeling. Voegen wij daar nog de bedevaarten bij, die van heinde
en ver het volk naar beroemde heiligdommen deden toestroomen .
b) Wetenschapp elijke en artistieke betrekkingen. - De groote
scholen, door monniken of priesters gehouden, stonden open
voor leerlingen uit alle gewesten ; minnezangers en pelgrims
togen van kasteel tot kasteel, terwijl de vermaarde kunstenaars
of minstens hun gewrochten overal gretig begeerd werden.
c) Economische en sociale betrekkingen. - Koop- en ambachtslieden doorreisden het gansche land op zoek naar winstgevende
zaken of naar loonend werk ; op de fooren en in de opbloeiende

-52handelss teden werden waren uit alle gouwen verhande ld ; vrijgemaakt e laten en lijfeigenen verlieten den buiten en gingen
zich in de steden vestigen ; edelen plaatsten hun zonen als page
of schildkn aap bij vreemde heeren, terwijl zij zelf vaak door
steekspelen en andere feestelijkheden broederli jk vereenigd
werden. Verder droegen de gelijke burgerlij ke en politieke vrijheden en instellingen, de huwelijken tusschen de verschillende
vorstenh uizen en zelfs sommige oorlogen, o. m. de kruistoch ten
machtig bij om de bevolkingen onzer verschillende gouwen dichter bij elkaar te brengen.
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VIIIe HOOFDSTUK.

DE BELGEN IN DE KRUISTOCHTEN.

In de vne eeuw hadden de Turken, Palestina veroverd. Zij
vervolgden er de christenen en kwelden de pelgrims die het H.
Land kwamen bezoeken. Op de stem der pausen togen de christen
legerscharen herhaalde rnalen naar Klein-Azië om het H. Graf
aan de Turken te ontwringen en het Mohamrnedaansch gevaar
van Europa af te weren.
1. Eerste kruistocht. - De eerste kruistocht werd besloten door
Paus Urbanus Il, in de Kerkvergadering van Clermont. In België

U I TT O CHT VAN DE BELGISCHE KRUISVA ARD E RS.

werd de kruistocht vooral gepredikt door Pieter den Kluizenaar,
een monnik uit de omstreken van Amiens, en het volk en de
ridders beantwoordden zijn oproep met onbeschrijfelijke geestdrift.
Drie Belgische prinsen narnen deel aan de eerste kruistocht :
Godfried van Bouillon, hertog van Lotherrijk, Robrecht I I, graaf

-55van Vlaanderen, en Boudewijn Il, graaf van Henegouw. Onder
de ridders, die hen vergezelden, hebben verscheidene in de geschiedenis en in de legende een roemrijken naam verworven.
De Belgische, Italiaansche, Fransche en Duitsche kruisvaarders vereenigden zich te Konstantinopel , ten getale van ruim
een halfmillioen. Zij trokken door Klein-Azië, bemachtigden
Nicea en Antiochië, en sloegen hevige Turksche aanvallen af. Na
tal van rampen, ontberingen en ziekten van allen aard, bereikten
zij eindelijk J eruzalem. Hun leger was tot 50.000 man gedaald.
Diep voelden de christen strijders zich bewogen bij het aanschouwen der heilige stad. Na een beleg van zes weken, werd zij stormenderhand ingenomen, op Vrijdag, 15 Juli 1099. Twee Doorniksche ridders, de gebroeders Engelhert en Lethald, gevolgd
door Godfried van Bouillon, drongen de eersten de stad binnen.
Godjried, koning van
Jeruzalem (1099). - Palestina werd tot een christen
koninkrijk ingericht, en de
kroon aangeboden aan Robrecht 11, graaf van Vlaanderen, een der dapperste
en der wijste onder de
kruisvaarders. De Grieken
noemden hem : << den Zoon
van Sint Joris », en de
Turken : << het zwaard en de
lans der Christenen >>. De
graaf, echter, verlangde
naar zijn staten terug te
keeren en wees het aanbod
van de hand. De kruisvaarders riepen dan Godfried van Bouillon tot R U IT ERSTAN D BE ELD V AN GOO FR I ED VAN
BOUILLON TE 13RUSSF.L .
koning uit ; dOCh de ChriSten held weigerde een gou.den kroon te dr:agen waar de Zaligmaker met doornen was gekroond geworden : hij stelde zich tevreden met den titel :
·(< Verdediger van het heilig Graf. >> Ongelukkiglijk regeerde Godfried maar één jaar : hij stierf in 1100 en werd opgevolgd door
zijn broeder Boudewijn.
2. Tweede en derde kruistocht. - Tot bescherming van het
jonge koninkrijk, dat immer door machtige vijanden was omxingd, togen de christen volkeren van Europa nog dikwijls naar
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(1147-1149), was Dirk van den Elzas, graaf van Vlaanderen. Tot
viermaal toe ging hij naar het H. Land, en van een zijner tochten,
zegt men, bracht hij eenige druppels van het heilig bloed des Verlossers mede, die nog te Brugge vereerd worden.
In 1187 werd de derde kruistocht ondernomen door de drie
machtigste vorsten van het Westen : Frederik I, Barbarossa,
keizer van Duitschland, Philips-August , koning van Frankrijk en
Rijkaard Leeuwenhart, koning van Engeland. Philips van den Elzas,
graaf van Vlaanderen, nam er ook deel aan. De kronieken verhalen dat de graaf, bij een vroegeren tocht, vooraleer het H. Land
te verlaten, ter bedevaart toog naar den berg Sinaï. Op zijn terugkeer werd hij overvallen door een Turksehen emir, maar Philips
ging zijn vijand te keer, doodde hem en ontnam hem zijn wapenschild : een zwarte klimmende Leeuw op gouden veld. Dit is de
herkomst van het glorievolle wapen van Vlaanderen.
3. Vierde kruistocht (1202-1204). Latijnsch keizerrijk van
Konstantinop el.- In 1202 werd een vierde kruistocht ondernomen. Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen en Henegouw, voerde
Belgische kruisvaarders aan. Ten voordeele der Venetianen, op
wier schepen zij de zee overstaken, namen de kruisvaarders eerst
Zara, in Dalmatië, in. Van daar zeilden zij naar Konstantinope l
waar een oproer was uitgebroken. Zij overweldigden de stad en
stichtten het latijnsch keizerrijk waarvan zij de kroon aan Boudewijn aanboden. De nieuwe keizer regeerde niet lang : het volgend
jaar sneuvelde hij in een veldtocht tegen de Bulgaren.
Verscheidene Belgische prinsen volgden Boudewijn op. In
1261 heroverde de Grieksche keizer van Nicea de stad en herstelde het keizerrijk zijner vaderen.
4. Zevende en achtste kruistocht. - De zevende en de achtste
kruistocht werden ondernomen door de H. Lorlewijk koning
van Frankrijk, Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen,
vergezelde den koning bij den zevenden kruistocht en werd met
hem gevangen genomen in Egypte. Zijn zoon, Robrecht van
Bethune en Hendrik Il, graaf van Luxemburg, maakten den
laatsten kruistocht mede.
Tot het einde toe bleven onze ridders in Palestina hun bloed
vergieten. Geen volk kon er op roemen een glansrijker rol vervuld te hebben in die heldhaftige ondernemingen. En juist die
kruistochten, waar zij een hoofdrol speelden, de eerste en de·
vierde, hadden de heilzaamste gevolgen.
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doel niet door de pausen beoogd : de verlossing van het H. Land ;
maar niettemin wierpen de Kruistochten voor Europa vele en
zegenrijke vruchten af. Zij deden handel en nijverheid bloeien. De

GEWAPENDE RIDDER EN VOETKNECHT.

Vlaamsche Gemeenten waren er vroeg bij om handelsbetrekkingen
aan te knoopen met het Oosten. In de haven van Brugge brachten
tallooze schepen voortbrengselen uit alle landen, die de Middellandsche Zee omgeven. In het Oosten leerden de Belgen allerlei nuttige
uitvindingen kennen, zooals het spinnen van katoen, de Oostersche tapijten, een volmaakte bewerking van glas en metalen,
de teelt van den moerbezieboom, de windmolens. De kruistochten
droegen veel bij tot de ontwikkeling der gemeenten : vele heeren,
om geld te hebben, verkochten vrijheden aan de gemeenten en
deze trokken partij uit de afwezigheid der heeren om hun voorrechten uit te breiden. Voor de ridderschap was het tijdperk der
kruistochten een gouden eeuw. Eindelijk, oefenden de Bijzantijnsche en de Arabische litteratuur op· onze taal en lelierkunde
een niet geringen invloed uit.

JXe HOOFDSTUK.

DE GEMEENTEN. -BESCHAVING.
1. Oorsprong der gemeenten. - Reeds ten tijde van Karel
<l.en Groote groepeerden zich tal van vrije lieden naast de laten
rond de burchten en kloosters of op plaatsen voor den handel
voordeclig gelegen. Men trof er aan bij golven en inhammen
(Brugge), aan de samenvloeiing van rivieren (Gent, Luik), of ter
plaatse waar rivieren ophielden bevaarbaar te zijn (Leuven,
Brussel, Ieper). Om elkander te steunen en te verdedigen, ver€enigden zij zich tot genootschappen, gilden geheeten.
Naarmate de vrije lieden talrijker werden, vereenigden zich
<l.e gilden om samen te werken en handel te drijven. Zoo ontstonden steden. In de eerste tijden waren de steden gering in getal en
weinig bevolkt ; bovendien werden hun kooplieden door de heeren
menigmaal gestroopt en geplunderd. Maar na het vertrek van
de Noormannen en de afkondiging van den Godsvrede, werden
de wegen opnieuw veilig en namen handel en nijverheid een
snelle uitbreiding.
2. De keuren. - De meeste vorsten begunstigden het ontstaan
·en de ontwikkeling der steden. Zij schonken hun vrijheidsbrieven
.of keuren, waardoor hun talrijke voorrechten werden toegekend.
De akten, waardoor deze vrijheden werden toegestaan, waren
oQP perkamenten vellen geschreven. De heer hing er zijn zegel aan,
€n als kostbare schatten werden zij bewaard in ijzeren kisten met
verscheidene sloten. De steden, die aldus door keuren hun eigen
bestuur verkregen, heetten gemeenten. De oudste keuren zijn
.die van Hoei (1060), en Geeraardsbergen (1067).
3. Voornaamste voorrechten der gemeenten. - 1e De persoonlijke vrijheid. -De burgers waren niet meer aan het erf van een

heer gehecht : zij mochten gaan en komen, reizen en verhuizen
naar welgevallen.
2e Recht van eigendom. - De burgers mochten koopen en verkoopen, handel drijven, erven en vermaken bij uitersten wil.
De woonstede was onschendbaar.
3e Vrijstelling van cijns en woondienst. -De burgers betaalden
enkel de belastingen door hun magistraten vastgesteld en mochten
':llechts in bepaalde gevallen onder de wapens geroepen worden.
4e Rechterlijke vrijheid. - De burgers mochten enkel door
hun eigen schepenbank gevonnisd worden.

-594. Bestuur der gemeenten. - Elke gemeente had haar eigen
bestuur. Aan het hoofd stond de vertegenwoordiger van den
l1eer, baljuw, amman of schout geheeten. Na den baljuw kwamen
de schepenen. Zij werden door de gemeenten aren voor 't leven
()f voor een bepaalden tijd gekozen, en waren tezelfderti jd rechters en bestuurders. Als rechters oordeelden zij onder het voorzitterschap van den baljuw ; als bestuurde rs beheerden zij het
geldwezen. Veelal zetelde, naast de schepenbank, de raad der
gezworenen. Hij bemoeide zich enkel met bestuurlijk e zaken ;
gewoonlijk waren de dekens der ambachte n er in opgenomen.
In den beginne bekleedden enkel edelen of door den handel
verrijkte burgers de bestuurlijk e ambten. Gaandeweg echter,
veroverde het volk al de gemeentea mbten (XIVe eeuw), doch
eens aan 't roer, stond de volksmach t weldra zoodanig in 't teeken van geweld en buitensporigheid, dat een kentering tot het
eerste regiem zich van zelf opdrong. De hertogen van Burgondië
bewerkten die kentering te hunnen voordeele.
5. Neringen en ambachten. - Nijverheid en handel waren
in handen der gilden. Een gilde van werklieden, die denzelfden

BOOG- EN KRUISBOOGS CHUTTERS.

stiel uitoefenden, heette ambacht, een gilde van kooplieden, die
dezelfde waren verkochte n, heette nering. De gilden beoogden
het verdedigen der belangen hunner leden en.~,het leveren van
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zijn zegel, zijn vaandel, zijn wapenschild. Het stond onder de
bescherming van een heiligen patroon of patrones, en had een
kapel, of ten minste een altaar in de kerk.
Aan het hoofd van het ambacht of de nering stonden twee of
vier dekens, bijgestaan door gezworenen, een schatbewaarder en
een schrijver. Allen werden voor een bepaalden tijd gekozen door
de leden van het gilde.
De ambachten waren samengestel d uit leerjongens, gezellen
en bazen. De leertijd duurde drie tot tien jaar. Om baas te worden
moest men aan een theoretisch examen voldoen en een proefstuk afleveren als bewijs van bekwaamhei d. Dit proefstuk was
voor de schoenmake rs een paar laarzen, voor de kuipers, een
kuip, enz.

L EER L OOI ER S TE L U I K .

Niemand mocht een ambacht uitoefenen zonder aan een gilde
te behooren. Het gedrag van den werkman moest christelijk en
deftig zijn of hij werd uitgesloten. De werkuren, het arbeidsloon ,
het aantal leerjongens bij een baas, de verkoopprijs waren vastgesteld. Elkeen had vrijen toegang tot de werkhuizen ; de waren
werden gestempeld en verkocht in de hallen of op de markten.
Elke koopman had er zijn. afgemeten en genummerde plaats,
maar het was hem streng verboden de aandacht der koopers t e
trekken of reklaam te maken.
De ambachten en neringen oefenden zich ook in de wapenbanteering ~n vormden krijgsgilden van kruis- en handboogsc hutters,
piekeniers, enz. Met wonderbare behendighei d hanteerden zij
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Gevolgen. - De ambachten en neringen wierpen heerlijke
vruchten af : de waarde der voortbrengselen nam toe, de handenarbeid veredelde, de werkende klas steeg tot welstand en
macht, de steden genoten een merkwaardigen voorspoed.
Anderzijds echter, toonden zij zich te veel gehecht aan de
overlevering ten nadeele van den vooruitgang en kwamen alzoo
van lieverlede tot verval. De Fransche omwenteling, in plaats
van de gilden te verjongen, schafte ze af : erger ramp kon den
werkman niet overkomen.
6. Voorspoed der gemeenten. -

De gemeenten zagen hun be-

volking snel aangroeien. Voorzeker, men mag onze middeleeuw-

STAD H U IS TE Dn USSEL .

Prachti g g0t hiek gebouw . Op d en slanken 96 rn. hoo gen
toren prijkt het beeld van St Michiel , d en beschermen gel van
d e hoo fd ~tad. De eerst e s t een van d en t oren werd in 1444 door
d en Graaf van Charola is (K ar el den Sto ute) gelegd.
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waren groot voor hun tijd, en de beroemdste steden van Frankrijk en Duitschland konden het er toen op verre na niet bij halen;
Brugge en Gent telden van veertig tot vijftig duizend inwor.ers.
Leuven, Brussel, Luik, van twintig tot dertig duizend, zooveel
als Nurenberg, en veel meer dan Bazel of Francfort.
De nijverheid was
het leven, de kracht,
de rijkdom van het
land. Vlaanderen
werd het rijkste
land van de wereld,
de parel der natie.
De Vlamingen en
Brabanders weefden de fijnste stoffen van Europa,
waartoe hun eigen
grond het schoonste
vlas en Engeland
de beste wol leverde. Luik en Dinant
legden zich vooral
toe op de metaalnijverheid, die na
de ontdekking der
steenkolen, tot een
hoogen bloei steeg.
Dank zij den
vooruitgang der nijverheid, het graven
van havens (Damme, Sluis), en kanalen, het instellen
vanfoorenen markBRU GGE . -- BELFORT .
ten,. en vooral het
stichten der V laamsche Hanze, namen de handelsbetrekkingen een
aanzienlijke uitbreiding.
De Vlaamsche Hanze, door Bruggelingen gesticht, was een
vereeniging van Vlaamsche en vreemde kooplieden. Zij had haar
algemeene stapelplaats te Brugge en later te Antwerpen.Daardoor
steeg Brugge aldra tot den eersten rang onder de rijke en groote
handelssteden . Jaar in, jaar uit, verdrong zich in haar straten,
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bonte kleederdracht, en hoorde er alle talen. De jaarmarkten
van Brugge en Torhout waren dè meest bezochte van Europa.
AI de voortbrengselen der Noorder- en luiderlanden werden er
geruild tegen de produkten der Belgische steden.
Met nijverheid en handel ging ook de beschaving vooruit.
Het onderwijs kwam in eere. Onze moedertaal werd beoefend,
door vreemden aangeleerd en gedijde tot een bloeiende letterkunde. Uit dien tijd dagteekenen o. a. het dierenepos Reynaert
de Vos, dat zijn Romaansch tnodel verre voorbijstreeft, de sproke
van Beatrijs, « zoo schoon, dat geen modern dichter,· ook geen

IEP EREN . - H A LL EN ,E:-1 BELFORT.

(J)uo r de Duitsehers vernield) .

Boutens, dat vermooien kon n. « Van twee Coninxkinderen >l,
enz. Toen schreef Van M aerlant - de vader der Dietsche dichters altegader - zijn vlammende strophische gedichten, Jan
Boendaele, zijn << Lekenspieghel », Harderwijck, haar mystieke
liederen. Maar boven allen uit schitterde Jan van Ruysbroeck
-de vader van het Nederlandsch proza - << de hemelsche nachtegaal, zijn smeltend lied, zijn storm van geluiden orgelend in de
stilte van 't Zoniënbosch >> (Kalff).
Ook de bouwkunst, door het geloof geadeld, bracht wonderen
voort. Aan de vrije burgers der gemeenten dankt België zijn
prachtigste gebouwen, in gothisehen stijl opgetrokken, onder andere, de hallen van Ieper en Brugge, de belforten van Gent en
Brugge, de stadhuizen van Leuven, Brussel en Oudenaarde, de
hoofdkerken van Doornik, Luik, Antwerpen, Gent en Brussel.
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vrijheid aan een groot getal laten, want allen die woonden in een
tot gemeente verheven stad, waren vrij.
2. De vele vrijheden, door de burgers genoten, verplichten
de heeren tot matigheid tegenover hun lijfeigenen.
3. De handel en de nijverheid der gemeenten schiepen den
openbaren rijkdom.
4. De dapperheid der Vlaamsche gemeentenaren vrijwaarde
onze onafhankelijkheid tegenover Frankrijk, dat er altijd op uit
was onze gewesten in te palmen.
5. De gemeentelijke instellingen maakten de Belgen vertrouwd met het staatkundig leven ; ook is de grondwet van 1831
grootendeels niets anders dan een bekrachtiging der vrijheden
onzer vaderen.
8. Verval der gemeenten. - Jammer dat naburige gemeenten
vaak op elkander naijverig werden, waaruit niet zelden tloedige
oorlogen ontstonden en dikwijls het algemeen belang aan het
bijzonder belang geofferd werd. Na den vorst geholpen te hebben
in den strijd tegen de leenmannen, zullen zij zich op hun beurt
aan zijn onbeperkt gezag moeten onderwerpen.

Xe HOOFDSTU K.

VORSTEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE GEMEENTE N
IN HUN STATEN BEGUNSTIGDEN.
I . - IN VLAANDERE N.

1. Dirk van den Elzas. - N'a den dood van Karel den Goede,
werd Willem Cliton door den koning van Frankrijk tot graaf van
Vlaanderen benoemd. Maar Willelil maakte zich hatelijk en de
Vlamingen joegen hem weg. In zijn plaats kozen zij Dirk van den
Elzas, kleinzoon van Robrecht den Fries. Dirk bestuurde rnet
veel wijsheid, veertig jaar lang (1128-1168), en leende de hand aan
het ontstaan van vele gemeenten.
2. Philips van den Elzas (1168-1191). - Philips volgde zijn
vader op in 1168. Hij vaardigde strenge verordening en uit tot beteugeling der misdaden. Aan vele steden, zooals Aalst, Damme,
Duinkerken , gaf hij hun eerste vrijheden, en die van andere gemeenten, o. a. Gent, Brugge, Veurne, Oudenaarde , breidde hij
merkelijk uit. Bijna al zijn keuren waren op dezelfde leest geschoeid
en in 't Vlaamsch geschreven. Terecht heet hij de Wetgever van
Vlaanderen.
Hij groef de vaart van Veurne naar Diksmuide en de havens
van Grevelingen, Duinkerken en Nieuwpoort. Van den Duitschen keizer verkreeg hij talrijke voorrechten voor de Vlaamsche
kooplieden, die op den Rijn handel dreven, en den graaf van Holland dwong hij aan de Vlaamsche schepen vrije vaart te verieenen in de Zeeuwsche wateren.
Bij zijn dood, in 1191, kwam het graafschap aan zijn zuster
Margaretha, echtgenoote van Boudewijn V, graaf van Henegouw.
Zoo werden Vlaanderen en Herregouw voor de tweede maal vereenigd.
Onder het bestuur van Philips van den Elzas bereikte Vlaanderen een hoogen trap van macht en welvaart. Het wekte den
naijver der Fransehen op door zijn rijkdommen , zijn vrijheden
en zijn nationalen trots ; het was een van die wingewesten , waarvan de vereeniging met Frankrijk het droombeeld van PhilipsAugust uitmaakte. << Of Vlaanderen moet Fransch worden, zei hij,
of Frankrijk, Vlaamsch. >>
Maar na Philips van den Elzas was het uit met de vreedzame
5
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ontwikkeling der gemeenten. De vorsten, op enkele na, hielden
op de vaders hunner onderdanen te zijn ; de gunsten van Frankrijk lagen hun nauwer aan 't hart dan de voorspoed van hun
land. Door toedoen van door taal en zeden verb,asterde graven
en edelen, won de Fransche invloed meer en meer veld, en 't zal
het trouwe Vlaarnsche volk, bloedige worstelingen kosten om Vlaanderens onafhankelijkheid te behouden.
Philips beging de fout het Atrechtsche af te staan aan den koning van Frankrijk als bruidschat zijner nicht Tsabelia. Dit was
de eerste schending van het grondgebied, en sedert dien zullen
de Fransche vorsten geen gelegenheid laten voorbijgaan om het
schoone graafschap af te brokkelen.
3. Het huis van Konstantinopel. - Boudewijn van Konstantinopel, zoon van Boudewijn V, volgde zijn vader in Vlaanderen
en Benegouw op. Hij dwong den koning van Frankrijk het Noordelijk deel van het Atrechtsche aan Vlaanderen terug te geven.
Hij rnaakte een einde aan de willekeurige belastingen, die op het
volk drukten en breidde de voorrechten uit, door zijn vader aan
de gemeenten verleend. Hij nam deel aan de vierde kruistocht,
werd tot keizer van Konstantinopel gekroond, maar stierf reeds
het volgende jaar (1205). In zijn Belgische Staten werd hij opgevolgd door zijn beide dochters Johanna en M argaretha.
Johanna regeerde tot 1244. In 1213 viel Philips-August in
Vlaanderen, brandde en moordde, en keerde eerst bij 't naderen
van den winter naar Frankrijk terug, achtervolgd door de verwenschingen der Vlaarnsche bevolking. 't Volgende jaar keerde de
koning naar Vlaanderen terug, won den slag bij Bouvines en nam
den graaf van Vlaanderen, Fernand van Portugal, gevangen.
Tijdens de lange gevangenschap van haar gemaal, bestuurde
Johanna alleen haar Staten. Zij verleende talrijke vrijheden aan
de gemeenten, schonk aan Gent de verrnaarde Schepenbank der
XXXI en stichtte vele scholen en godshuizen.
Margaretha volgde haar zuster op. Zij was gehuwd, eerst met
Bosschaerf van Avesne, daarna met Willem van Dampierre. Na
haar dood kwam Benegouw aan de Avesnes en Vlaanderen aan de
Dampierres. Aldus werden de twee graafschappen weerom ge·
scheiden.
11. -IN BRABANT.

De eerste hertog van Brabant was Godfried met den Baard,
graaf van Leuven (1106). Een eeuw later gaf Hendrik I, de Oorlager (1190-1235), de eerste vrijheden aan sommige Brabantsche
steden, en deed, na lange oorlogen, overal vrede en veiligheid
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1. Jan I (1261-1294). - Jan I voltrok het werk van de vrijmaking zijner onderdanen. Door zijn overwinning bij Worringen
(1288), die hem den bijnaam van Overwinnaar verwierf, werd
Limburg aan Brabant gehecht.

JAN I SLUIT EEN VERDRAG MET DEN AARTSll!SSCHOP VAN K EU LEN.

Tot handhaving der openbare orde in zijn staten, gaf hij strenge
wetten uit, landkeuren geheeten. Jan I bevoordeeligde handel
en nijverheid en beschermde het onderwijs. Hij zelf teoefende
met vrucht de Dietsche dichtkunst : enkele zijner liederen zijn
tot ons gekomen. Zijn Hof was een der schitterendste van Europa
en hij zelf, de volmaakste vorst van zijn tijd.
111.- LUIK.

1. Keure van Albrecht van Cuyck (1198). - Luik trad al
vroeg in 't gedrang der gemeenteontwikkeling. De oudst gekende
keure werd verleend aan de stad Hoei in 1066. Vele andere steden
ontvingen dezelfde vrijheden. Anderhalve eeuw later (1198),
gaf prins-bisschop Albrecht van Cuyck, aan de Luikenaren een
vermaarde keure, waarvan de voornaamste schikkingen waren :

-68-Alle burgers van Luik zijn volkomen vrij ;
Woning en eigendom zijn onschendbaar;
Geen Luikenaar mag aan willekeurige schattingen, noch aan
gerechtelijke proeven onderworpen worden ;

AL13flECIIT VAN CUYC K GEEFT DE LUIKE:-IAHEN H UN GROOTE KEUH.

Niemand mag aangehouden worden, zonder een vonnis der
Schepenen.
Dank zij deze heilzame vrijheden, nam Luik al spoedig rang
onder de bloeiendste gemeenten van het land.
Reeds toen vervaardigde het uitmuntende wapens, laken en
wollen stoffen ; Dinant was alom gekend om zijn koperwerk,
terwijl de lood- en de steenkolennijverheid eveneens van jaar
tot jaar een hoogere vlucht namen.
IV. -

HENEGOUW, NAl\IEN EN LUXEl\IBURG.

De geschiedenis der graafschappen Henegouw, Namen en
Luxemburg, gedurende het gemeentetijdvak, levert weinig
merkwaardige feiten op.
Benegouw dankte zijn eerste vrijheden aan Boudewijn lil
(1098-1120), en kwam volop te staan in het teeken der gemeenteontwikkeling onder Boudewijn van Konstantinopel, den Wetgever van H enegouw genaamd.
Hendrikde Blinde (1179-1196), graaf van Namen, voegde door
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ongelukkig in zijn oorlogen. Hij gaf groote vrijheden aan vele
steden.
Bij zijn dood werden beide graafschappen gescheiden. Namen
kwam aan den graaf van Henegouw, Boudewijn V. In Luxemburg werd hij opgevolgd door zijn dochter Ermesinde. Deze vorstin stond om haar wijs bestuur in hoog aanzien bij haar volk en
voltooide grootendeels het werk der gemeenteontwikkeling.

XIe HOOFDSTUK.

VOLKSOMWENTELING IN 'T LUIKERLAND
EN IN BRABANT.

Het einde der XIIIe, met schier gansch de XIV 6 eeuw, vormt
wellicht het woeligste tijdstip uit onze geschiedenis. Drie feiten
dringen naar voren : 1e na bloedige opstooten verdrongen de
ambachten bijna overal de edelen uit het bestuur der gemeenten ;
2e de voorrechten en vrijheden waren geworden tot echte grondwetten, waarmede onze graven en hertogen in hun bestuur dienden
rekening te houden ; 3 6 tusschen Vlaanderen en Frankrijk ontspon zich een reuzenstrijd, waarvan Vlaandereos behoud en België's bestaan de inzet waren.
1. Oorzaken van den naijver tusschen adel en ambacht. In den beginne berustten de gemeenteambten natuurlijk alleen
bij de edelen. Het bestuur, immers, was onbezoldigd, en vergde
een bekwaamheid en bedrevenheid, waarover de eenvoudige ambachtsman niet beschikte. Maar mettertijd kregen de gilden besef
van hun macht ; in hun schoot telden zij bekwame leiders, die hun
aandeel vorderden in het bestuur der gemeente. Meest overal
boden de edelen weerstand. Vandaar burgeroorlogen, vooral
in de groote steden van Vlaanderen, Brabant en Luik.
I . - LUIK.

1. Hendrik van Dinant. - Te Luik begon de strijd tusschen
de ambachten en de edelen omstreeks de helft der XIII 6 eeuw
hij woedde er een eeuw lang en leidde tot de volledige zegepraal
der gemeentenaren.
Onder de leiding van Hendrik van Dinant, een edelman, die de
belangen van het volk was toegedaan, en de krijgsmacht der
gilden had ingericht, beproefden de ambachten een eersten
stormloop tegen de macht der edelen (1253). Na enkele afwisseling
van voor- en tegenspoed, moesten zij eindelijk den strijd opgeven
en Hendrik van Dinant toog in ballingschap.
In het jaar 1312 ontbrandde opnieuw de burgeroorlog. De
edelen, door de gemeentenaren verrast, vluchtten ten getale
van driehonderd de Sint-Martenskerk binnen, waar het volk
het vuur aan stak. De macht der edelen was geknakt en volgens
den vrede van Angleur (1313), mochten enkel de leden der gilden
in den gemeenteraad zetelen.
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den Luiksehen adel gesneuveld of ten onder gebracht Anderzijds,
en als terugslag van de overwinning door de Vlamingen te Kortrijk op Philips den Schoone en zijn ridders behaald, ontstonden 't allen kanten nieuwe onlusten. In 1302 verkreeg het volk
van Luik het recht een burgemeester en de helft van de gezworenen te verkiezen.
Nieuwe onlusten braken los onder A dolf de la M arck (13131344), en leidden tot den vrede van Fexhe (1316), waardoor al de
oude vrijheden van het land werden bekrachtigd.
Om de geschillen tusschen den adel en het volk te beslechten,
stichtte Adolf de la Marckin 1343, den Raad der XXII, bestaande
uit vier kanunniken, vier edelen en veertien burgers. Deze Raad
oefende ook toezicht uit over het bestuur van den prins-bisschop
en was immer een kostbare waarborg voor de Luiksche vrijheden.
In 1384 verzaakten de edelen voor goed aan de voorrechten
waarvoor ze zoo lang gestreden hadden. Voortaan moesten ze
bij een der twee en dertig ambachten ingeschreven zijn, wilden
zij nog aan het bestuur deelnemen. Luik was toen in 't bezit
van de meest democratische grondwet van de wereld en behield
deze tot de woelige stad onder de slagen viel van de hertogen van
Burgondië.
11. -

BRABANT.

Even verwoed en even zegenrijk als in 't prins-bisdom Luik
streden de gilden in Brabant om 't bestuur der gemeenten ;
maar hier kwam de adel minder gehavend uit den strijd.
1. Keure van Cortenberg (1312). - Onder het beheer van
.Jan IJ, brak er opstand uit in verscheidene steden van het hertog-

dom : Antwerpen, Mechelen, Vilvoorde. Het oproer werd beteugeld, maar, om in 't vervolg alle onlusten te voorkomen
verleende Jan 11 de keure van Cortenberg. Vier ridders en tien
:afgevaardigden der gemeenten zouden voortaan om de drie
weken te Cortenberg vergaderen om over 's Lands vrijheden te
waken en wetten uit te vaardigen.
2. Blijde Inkomst (1356). - De macht der gemeenten groeide
sterk aan onder de regeering van Jan IJl. Bij den dood van
dezen vorst ging het hertogdom over aan zijn dochter Joanna,
die gehuwd was met Wenceslas, hertog van Luxemburg Vooraleer den vreemden vorst als hun hertog te huldigen, eischten de
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vrijheden.
De oorkonde, waarin al hun voorrechten, sinds jaren verkregen, waren opgesomd, heette Blijde Inkomst. Van toen af legden
alle hertogen, bij hun troonbeklimming, denzelfden eed af.
De voornaamste bepalingen der Blijde Inkomst waren :
1e Het Brabantsch grondgebied, Limburg, Antwerpen en Mechelen er bij begrepen, moet ongeschonden blijven ;
2e Geen gewichtige besluiten over oorlog, verdragen, lasten.
mogen genomen worden zonder de toestemming der gemeenten ;
3e De gemeenten oefenen toezicht uit over het bestuur van den
hertog;
4e Indien de vorst zijn eed breekt, worden de gemeenten van
allen dienstplicht ontheven.
3. Bestuur van \Venceslas.- Onder het bestuur van Wenceslas kwamen de gemeentenaren in roering te Brussel, en vooral
te Leuven, waar ze, dank zij den steun van hun meier Piet er Coutereel, de bovenhand kregen. Drie der zeven schepenen en elf der
twee en twil).tig raadsleden zouden onder de burgers gekozen
worden. De rust echter, was maar van korten duur. De leden
der ambachten begingen zulke geweldenarijen, dat een strenge
beteugeling zich opdrong. De burgers werden van hun vrijheden
beroofd : talrijke wolwevers togen naar den vreemde en de stad
verkwijnde stilaan tot den dag, waarop de stichting de.r Hoogeschool (1425), haar een nieuw leven instortte.
Wen ceslas had Antwerpen en Mechelen aan Vlaanderen moeten afstaan ; bij zijn dood (1383), kwam Luxemburg aan zijn neef.
en Brabant en Limburg aan zijn gemalin Joanna. Joanna stond
het bestuur harer staten af aan hare nicht Margaretha van Vlaanderen, echtgenoote van Philips den Stoute, hertog van Burgondië.
Margaretha schonk het Brabantsch hertogdom aan .haar zoon
Antoon van Burgondië. Na dezen vorst regeerden achtereenvolgens zijn twee zonen, Jan I V en Philips van Sint-Pol, waarna
Philips de Goede het hertogdom erfde.

XIIe HOOFDSTUK.

VLAANDEREN IN DE XIVe EEUW.
1. Bloei van Vlaanderen. - Vlaanderens voorspoed begint
met het ontstaan van het graafschap. Na de verjaging der Noormannen rezen de steden uit hun puinen op en onder het wijze
geleide zijner vorsten, stapte Vlaanderen weldra aan het hoofd
der beschavende beweging in Europa.
De graven van Vlaanderen, te dien tijde, waren kinderen van
den lande : zij beschermden hun volk en ijverden voor zijn vrijheid en ontwikkeling, voor zijn handel en nijverheid. Dank zij de
vruchtbaarheid van den grond, en de toenemende verbetering
van werktuigen en werkwijze, nam de landbouw een groote uitbreiding en verwierf zoo'n vermaardheid dat Vlaamsche landlieden naar vreemde streken werden ontboden om landbouwkoloniën te stichten. De wollen- en lakenweverijen stegen tot
een bijna ongeloofelijk getal, en door de gunstige ligging zijner
havens en zijn beroemde markten, waar in- en uitheemsche nijverheden tegenover elkaar werden geplaatst, stond Vlaanderen
aan de spits der handeldrijvende landen.
<< Het volk, door den arbeid ontvoogd, door de vrijheid groot
geworden, om zijn dapperheid geducht en om zijn eerlijkheid
geëerbiedigd, was wel gevoed, wel gekleed en welgesteld. >> (DE
POTTER.). Het had geldmiddelen om grootsche werken uit te voeren, zooals het graven van havens en kanalen, het aanleggen
van dijken en banen, het optrekken van heerlijke praalgebouwen,
waarop het.den stempel van zijn kunstzin drukte. Geen wonder
dat andere volkeren naar Vlaanderen opzagen als naar het beschaafdste en edelste land der Christenheid.
Het Vlaamsche volk voelde zich vrij, machtig en gelukkig.
't Was ook diep godsdienstig en onwrikbaar trouw aan den
Roomsehen paus. De graven voerden strenge gerechtigheid : buitensporigheden waren zeldzaam, landloopers en bedelaars schier
onbekend. Onder de regeering van Boudewijn VII mocht men
gerust met open deuren en vensters slapen, en 't geheele jaar door
mochten de landbouwers hun werktuigen op de akkers laten
liggen, zonder vrees dat iemand ze zou stelen. De kronieken
verhalen nog dat, in 1066, toen de hertog van Normandië alle
gelukzoekers van het vasteland onder de muren van Boulogne
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schuim geen enkele Vlaming te vinden was.
Vlaanderen was edel en schoon : graven en gemeentenaren
waren fier op hun land, hun macht en hun vrijheid.
2. Frankrijk en Vlaanderen. - Was Vlaanderen groot in de
,dagen van voorspoed, heerlijker nog schittert het door de deugden
zijner kinderen in den harden strijd voor recht en vrijheid.
Sedert lang staarde Frankrijk met grage oogen naar onze
gewesten. Telkens zij maar een voorwendsel meenden te zien,
wisten de Fransche koningen zich in onze zaken te mengen. Tot
het bereiken van hun doel : Vlaanderens inlijving bij Frankrijk,
beproefden zij, onder Gwijde van Dampierre en Robrecht van
Bethune, het open geweld, maar al hun macht schampte af op
de dapperheid der Vlamingen. Dan poogden zij het te winnen
door de verfransehing der graven, een middel, dat Philips-August
reeds had aangewend. In 1202, toog Boudewijn van Konstantinopel ter kruisvaart, en stelde over zijn minderjarige kinderen
Joanna en Margaretha, zijn broeder, Philips van Namen, als voogd
aan. Door het goud van 't Fransche hof omgekocht, lichtte de
<mwaardige voogd zijn nichten uit het kasteel te Gent, en leverde
ze over aan koning Philips-August, die ze te Parijs deed opvoeden,
De sluwe vorst wist heel wel dat door het grafelijk hof, de verbastering het zekerst in Vlaanderen zou dringen, en zijn opzet
lukte maar al te goed : Joanna verscherpte het gebruik der Romaansche taal, en het snoode werk der verfransehing overheerschte
meer en meer. « De Fransche taal en de Fransche beschaving
namen een onweerstaanbare uitbreiding, en dit gaf steun aan
de pogingen van de Fransche politiek )) (Pirenne, I, 240).
Toen eindelijk de Fransche vorsten inzagen dat noch hun
machtsbetoon, noch verbastering der hoogere standen Vlaanderen kon verknechten, meenden zij het pleit te winnen met
Vlaanderen aan te huwen. Maar ook dit, zou falen.
Eerste middel tot inlijving van Vlaanderen bij Frankrijk : de oorlog.

1. Klauwaerts en Leliaerts. - In de XIIIe eeuw waren nog
€nkel de rijken aan 't bewind der gemeenten. De gemeentenaren begonnen het hoofd op te steken : zij kloegen dat hun verfranschte schepenen hen uit den hooge bejegenden, hen verdrukten en uitpersten, en dat het geld der gemeenten aan de
vingers der beheerders bleef hangen. Gesteund door hun graaf
Gwijde van Dampierre, eischten zij meezeggenschap in 't bestuur
der gemeenten en toezicht over 't beheer der schatkist.
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waardoor zij sinds jaren de gemeenten onder haar ijzeren juk
had doen buigen en haar dwingelandij had doen voelen aan volk,
adel, geestelijkheid en zelfs aan den graaf, aarzelde niet aanleuning te zoeken bij Frankrijk, en werkte aldus Frankrijks plannen
in de hand. Weldra ontstonden twee partijen : deLeliaerts en de
Klauwaaris. De Leliaerts - zoo genoemd naar de leliën in 't
wapen van Frankrijk - waren samengesteld uit de edelen der
jongste geslachten, de schepenen en de franscbsprekende rijken.
Rond het vaandel der Klauwaarts schaarden zich al de Vlamingen
van oud ras en ouden eed, de aloude grondadel in grooten getale,
de burgers en ambachtslieden, allen die, vijandig van vreemde
taal en vreemde zeden, getrouw bleven aan Moedertaal, aan Vorst
en Vaderland.
2. Verbeurdverklaring van Vlaanderen. - De koning van
Frankrijk, Philips de Schoone, bijgenaamd de Munteschrooder,
altijd bereid in troebel water te visschen, steunde de Leliaerts.
Hij ging zoo verraderlijk te werk ten opzichte van Gwijde en
maakte het zoo bont in Vlaanderen, dat het voor den graaf niet
langer meer uit te houden was, wilde hij niet alle gezag en alle
onafhankelijkheid verliezen. Gwijde sloot een verbond met
Engeland, maar toen het Fransche leger in Vlaanderen viel, lieten
de Engelsehen den graaf in den steek. Bij Veurne raakten Vlamingen en Fransehen handgemeen, reeds deinsden de Franschen,
toen opeens, de Franschgezinde baljuw van Veurne den standaard
van Vlaanderen neerwierp et met zijn manschap tot den vijand
overliep. De Vlamingen werden overwonnen. Dit gebeurde in 1297.
Aldus werden de gemeentenaren door eerlooze landverraders
in de handen van den Fransehen vorst geleverd. De koning sloot
den graaf in de gevangenis, en verklaarde Vlaanderen bij Franrijk ingelijfd.
Het onrecht zegevierde. De Klauwaarts zuchtten, de Leliaerts
jubelden : Leve Frankrijk ! In Mei 1301 kwam de koning om het
overwonnen land in bezit te nemen en zich in de steden te doen
huldigen De Leliaerts ontvingen hem met dolle geestdrift : de
edelvrouwen, te Brugge, hadden zich zoo rijk uitgedost, dat de
trotsche koningin, Joanna van Navarra, nijdig uitriep : « Ik
meende hier alleen koningin te zijn, en ik zie er bij honderden. >>
3. Brugsche Metten, 17 Mei 1302. - Philips de Schoone benoemde J acob van Chdtillon, oom der koningin, tot bestuurder
van Vlaanderen. Maar de Franschman deed zich om zijn ver-
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begon te tornen en zware belastingen eischte, wierpen de vrijgezinde Vlamingen het Fransche slavenjuk af. Brugge gaChet
sein tot den opstand. De ziel der beweging was Pieter de Coninck,
een arme wever, tenger van gestalte, éénoogig, maar edel van
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hart en begaafd met een meeslepende welsprekendheid. Met
Jan Breydel aan 't hoofd van de leden der Ambachten, bestormde
hij, in den nacht van den 17 Mei 1302, de poorten der stad. Weldra daverde het in de straten van 't geschreeuw : «Vlaanderen
den Leeuw ! n De Fransche ridders en soldeniers, die de woorden
« Schildl en vriend n niet konden uitspreken, werden ongenadig
neergeveld. Chàtillon echter, ontliep het met enkelen der zijnen.
Deze gebeurtenis staat bekend onder den naam van « Brugsche
Metten.>>
4. Slag der Gulden Sporen, 11 Juli 1302.- Philipszwoer bloedig
wraak te nemen. Hij zond een leger van 60.000 man naar Vlaanderen af, onder het bevel van zijn neef, Robrecht van Artois.
Bij Kortrijk had het Vlaamsche leger post gevat : een zoon en
een kleinzoon van den graaf, Gwijde van Namen en Willem van
Gulik, stonden aan het hoofd. Achter zijn gelederen vloeide de
Leie, rechts steunde het tegen de verschansingen der stad, links
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beek en de Groote beek. Het hield dus een uiterst voordeelige
stelling.
Als christen soldaten, bereidden zich de Vlamingen tot den
strijd. Kloosterlingen doorliepen de rangen, hoorden biecht en
vuurden den moed der strijders aan. Op een altaar, in 't zicht
van 't heele leger, werd de H. Mis opgedragen. Aan de Communie
hief de priester de H. Hostie in de hoogte : alle hoofden bogen
en de neergeknielde mannen brachten aan hun lippen een weinig
aarde van den dierbaren geboortegrond, dien zij met hun bloed
gingen drenken, terwijl de aanvoerders de H. Communie ontvingen.

In 't Fransche leger reed de bloem van den Fransehen adel,
de Leliaerts van Vlaanderen, en dienden talrijke kruisboogschutters. Het Vlaamsche leger bestond bij na uitsluitend uit
voetvolk, gemeentemann en en landlieden ; buiten de aanvoerders, waren de ruiters er betrekkelijk gering.
De aanval der vijandelijke boogschutters was zóó geweldig
dat de Vlaamsche schutters moesten wijken. Benauwd, dat hun
voetvolk alleen de zege zou behalen, wilden de F ransche ridders volstrekt instormen . Daar rent hun eerste linie ruiterij
vooruit en vertrappelt haar eigen boogschutters. « Vlaanderen
den Leeuw ! » dreunt het machtig uit de rangen der gemeentenaren. Met hun puntige '' goedendags >> doorsteken zij de aanhollende paarden en vellen de ruiters. Lang duurt de strijd, onoverwimlelijk weerstaan de Vlamingen het drievoudig geweldig
inrijden der Fransche ridders, slaan en steken, steken en slaan
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baten. Een knotsslag velt hem neer. Radeloos slaat het Fransche
leger thans op de vlucht, op de hielen nagezet door de overwinnaars.
Den avond van denzelfden dag, zag de abt van Sint-Martinus
te Doornik, tallooze Fransehen aankomen, half dood van schrik,
honger en vermoeienis ; zij verkochten hun wapenrusting voor
een stukje brood en de meesten beefden zoodanig dat zij het
nauwelijks aan den mond konden brengen.

V OOR DEN SLAG DER GULDEN SPOREN O N TVA NGEN DE V LAMI NGEN DE
ABSOLUTIE EN DE ZEGENING MET HET ALLERH E ILIGSTE.

Gansch Vlaanderen trilde van vreugd bij deze groote overwinning. In alle kerken hield men plechtige dankzeggingen,
en de overwinnaars hingen als zegeteekens in de 0. L. V. kerk
te Kortrijk, zevenhonderd gouden sporen, op het slagveld gevonden.
De zege van Groeninghe herwon de Vlamingen hun vrijheid
en behoedde gansch België voor een vroege of late overheersching
van Frankrijk. Het volk verwierf het recht zich zelf te beheeren.
5. Slag bij den Pevelberg, 1304, Beleg van Rijsel. - Het duurde
niet lang of Philips de Schoone bracht een nieuw leger te been,
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Maar zoo talrijk snelden de Klauwaarts hun broeders te hulp~
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dat de koning uitriep : « Hegent het dan Vlamingen !
richter zake brak hij het beleg op.

>>

Onver-

6. Verdrag van Atbis (1304) en van Parijs (1320). - ~ Na het
beleg van Rijsel volgden lange onderhandelingen, waarin Vlaamsche rechtschapenheid het niet altijd haalde bij Fransche arglistigheid, Robrecht van B ethune, zoon en opvolger van Gwijde
van Dampierre, ontkracht in de gevangenis, haakte naar rust
en vrijheid, en teekende het verdrag van Athis. Vlaanderen
moest de kasteluijen van H.ijsel, Douai en Bethune afbreken.
en een boete van 500.000 fr. betalen.
Maar de gemeenten verwierpen dit : « Verdrag der Ongerechtigheid >> . « Nog liever het harnas opnieuw aangegespt, zeiden
zij, dan zulk een verdrag te aanvaarden ! >> De vrije lucht van
Vlaanderen veranderde algauw Robrecht, bijgenaamd « den
Leeuw van Vlaanderen ll, en de vijandelijkheden herbegonnen.
Twintig jaar lang streed Vlaanderen t egen het machtig geworden
Frankrijk. Door het verdrag van Parijs verloor het Fransch
Vlaanderen, maar 't bleef het vrije Vlaanderen : 't ontsnapte
voor altijd aan den stalen band, waarin andere graafschappen
en hertogdommen geslot en werden om het nieuwerwetsche
Frankrijk te worden.
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Verfransehing der graven.

1. Lodewijk van Nevers ((1322-1346). - Robrecht van Bethune
werd opgevolgd door zijn kleinzoon, Loctewijk van Nevers. De
nieuwe graaf, in Frankrijk opgevoed, met de dochter van den
Fransehen koning gehuwd, was op en top een Franschman.
Hij verstond niets van den Vlaamsehen geest, en schaadde de
belangen van de Vlamingen, vooral den Brugsehen handel,
door de haven van Sluis aan Jan van Namen af te staan.
Opstand der Kerels. - lntusschen waren de Leliaerts weer
Gp dreef gekomen en werden door den graaf gesteund. Zij legden
de hand op de gemeenteambten en vcrgrepen zich aan de volksvrijheden. Het werd een hachelijke tijd voor Vlaanderen. Ter
Gorzake der Franschdolheid van graaf en adel weerkaatsten
zich akelige vlammenmassa's in een bloedzee van burgeroorlogen, vooral in het Kerfingaland (West-Vlaanderen). 11un drijverijen banden rust en veiligheid uit het land, verdeelden en
verarmden het volk, en joegen ten laatste de Klauwaarts (keerlenkerels) weerom in 't harnas. Aan weerskanten werd de strijd
zonder mededoogen, wreedaardig gevoerd. Te Kortrijk werd
de graaf gevangen genomen : niet zoodra echter kwam hij op vrije
voeten of hij liep naar Frankrijk zijn nood klagen bij den koning,
die met innig leedvermaak zich verkneukelde over de verzwakking van Vlaanderen.
Weldra kwam een vreemd leger de Vlamingen bij Cassel aanvallen. De strijd was hardnekkig ; eindelijk moesten de Vlamingen zwichten voor het getal en hun koene aanvoerder, Nicolaas
Zannekin, sneuvelde {1328).
2. Vlaanderen tijdens den honderdjarigen oorlog. - Jacob
van Artevelde. - In 1337 brak tusschen Frankrijk en Engeland
de honderdjarige oorlog los. Elk der vijandelijke partijen haakte
naar een verbond met Vlaanderen. De graaf en de Leliaerts
helden over naar Frankrijk, de gemeentenaren naar Engeland,
omdat zij van dit land de wol betrokken, die zij noodig hadden
voor hun lakennijverheid. Daarbij, zij konden Frankrijk niet
luchten : het lag nog versch in het geheugen, welke ongelukken
hun zuiderbuur hun steeds berokkend had en, cc zij mochten de
Franschen, noch met zout, noch met smout n, zeggen de kronieken.
Loctewijk van Nevers hield het met Frankrijk. Hierop verbood de Engelsche koning, Eduard lil, allen uitvoer van wol
naar Vlaanderen. De lakenweverijen vielen stil en duizenden
werklieden raakten zonder werk en zonder brood (1337).
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poorter, die om zijn geleerdheid en welsprekendheid de Wijze
Man werd geheeten. Jacob wist Vlaanderens onzijdigheid door
beide oorlogvoerende partijen te doen erkennen en Eduard lil
liet weerom wol naar Vlaanderen komen. Handel en nijverheid
herleefden.
Artevelde werd Ruwaard of bestuurder van Vlaanderen,
tijdens de afwezigheid van den graaf, die gedurig aan 't Fransche
hof verbleef .
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Door de onbehendigheid van Loctewijk van Nevers, werd
Vlaanderens onzijdigheid niet lang houdbaar. In 't belang van
's lands welvaart, koos Artevelde partij voor Engeland, en bewoog
Eduard 111 den titel aan te nemen van koning van Frankrijk,
:zoodat de Vlamingen zich met hem konden verbinden, zonder
hun eed van getrouwheid aan de Fransche kroon te breken (1340).
Met behulp der Vlaamsche schepen wonnen de Engelsehen den
:zeeslag bij Sluis, waar de Fransche vloot werd vernietigd. Daarna
gingen zij het beleg slaan voor Doornik. Weldra echter, werd een
wapenstilstand gesloten . Artevelde verkreeg onder meer, de
kwijtschelding der sommen welke Vlaanderen, krachtens het
verdrag van Parijs 1320, nog aan Frankrijk verschuldigd was.
3. ArteveJde's Bestuur. - Zijn dood (1340-1345). - Onderden wapenstilstand, die twee jaar duurde, trachtte de graaf de
Vlaamsche gemeenten van Engeland afhandig te maken, doch.
6
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keerde hij naar zijn geliefd Frankrijk terug.
Artevelde begunstigde handel, nijverheid en landbouw ; hij
zorgde voor de rust en de welvaart van het volk. Hij richtte den
Raad der drie leden van Vlaanderen in, waardoor de drie groote
steden, Brugge, Gent, Ieper, ruim aandeel kregen in het bestuur van het graafschap. (Vgl. Vergadering van Cortenberg,
Tribunaal der XXII). Hij sloot een verbond tusschen de Vlaamsche, Brabantsche en Henegouwsche steden, met het plan aldus
alle Nederlandsche graafschappen en hertogdommen tot één
Statengroep te vereenigen.
Artevelde kon echter den naijver tusschen de groote steden
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niet t e keer gaan : gemeente tegen gemeente, zelfs ambacht
tegen ambacht kwam in strijd. Te Gent werd op Kwaden Maandag, 1344, een bloedig gevecht geleverd tusschen wevers en volders, waarbij vijfhonderd dezer laatsten het leven inschoten.
Artevelde voerde streng gerecht, wat hem heel wat geheime
vijanden op den hals haalde, die de ongerijmdste beschuldigingen
uitbrachten en het volk tegen hem opruiden.
Den 24 Juni 1345 werd de Wijze Man in zijn eigen huis vermoord. Aldus viel een der doorluchtigst e zonen van België, als
slachtoffer der ondankbaarheid van het volk.
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Frankrijk streed, sneuvelde in den slag bij Crecy (1346), waarom
hij ook Lorlewijk van Crecy genoemd wordt.
4. Lodewijk van Male (1346-1384). - Loctewijk van Male
wist het behendig aan boord te leggen om met Frankrijk en
Engeland op den besten voet te leven. Terwijl zijn eenige dochter
een Fransehen prins huwde, gaf hij den Engelsehen vorst alle
mogelijke blijken van verkleefdheid, en Vlaanderen gedijde
in vrede. In 1357 dwong hij Wenceslas, hertog van Brabant,
hem het graafschap Antwerpen en de heerlijkheid Mechelen af
te staan.
5. Burgeroorlog. - De graaf, in Frankrijk opgevoed, was
ongebonden van zeden en buitenmate verkwistend. Onophoudelijk eischte hij nieuwe belastingen, welke de Gentenaren ten
slotte weigerden te betalen. De Bruggelingen beloofden' hem de
gevraagde gelden, op voorwaarde dat zij een vaart mochten
graven van Brugge naar Deinze. De Gentenaren zagen hierin
een gevaar voor hun handel : zij liepen te wapen en joegen de
Brugsche vaartdelvers uiteen. Loctewijk van Male liet de oproerige stad den toevoer van levensmiddelen afsnijden, en weldra
liepen de Gentenaren geel en uitgemergeld langs de straten te
hongeren. In hun uitersten nood, wendden de poorters zich tot
Philips van Artevelde, zoon van Jacob van Artevelde. Philips
trachtte zijn medeburgers met den graaf te verzoenen, maar deze
stelde zulke harde voorwaarden, dat de Gentenaren verkozen den
strijd voort te zetten.
6. Zegepraal der Gentenaren bij Beverhout. - Uitgehongerd,
maar niet ontmoedigd, togen de Gentenaren ten getale van
vijf duizend naar Brugge, waar de graaf verbleef. Op de heide
van Beverhout, waar zij hun tenten hadden opgeslagen, werden
zij aangerand door den graaf, aan 't hoofd van veertig duizend
man. De Gentenaren, één tegen acht, streden met den moed der
vertwijfeling ; hun kanonnen, tot dan toe verborgen gehouden,
zaaiden dood en verwarring in 's gravens legerbenden, die weldra
op de vlucht sloegen, den weg op naar Brugge. De achtervolgende
Gentenaren rukten met hen de stad binnen. Loctewijk dankte
zijn leven aan de verkleefdheid eener arme vrouw, die hem op
een zolderkarnerken verborg. Verkleed, ontkwam hij 's anderendaags de stad en vluchtte naar Frankrijk om de hulp van den
koning in te roepen (1382).
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duizend man sterk, viel, roovend en plunderend, in Vlaanderen
en stiet, bij Rozebeke, op de krijgsmacht der gemeentenaren. De
·Vlamingen weerden zich dapper, maar moesten eindelijk de
vlag strijken voor de krijgstucht en de getalsterkte der Franschen.
Artevelde en twintig duizend zijner krijgers lagen gesneuveld.
Van daar trokken de overwinnaars naar Kortrijk en roofden er
de gulden sporen. De meeste steden onderwierpen zich aan den
graaf ; Gent alleen bleef den strijd volhouden.
-: 8. Philips de Stoute. -Verdrag van Doornik (1385). - Lode\ wijk van Male stierf, onbetreurd, in 1384. Zijn eenige dochter,
M argaretha, was getrouwd met Philips den Stoute, hertog van
Burgondië. Philips volgde zijn schoonvader in het graafschap op ;
hij bewerkte den vrede en sloot met de Gentenaren het verdrag
van Doornik (1385). De ontembare stad bracht haar vrijheden
ongeschonden uit den strijd.
9. Algemeene beoordeeling over het gemeentetijdvak in Vlaanderen. - Het heele gemeentetijdvak toont ons tot welke macht
de Belgische gemeenten waren gestegen, vooral in Vlaanderen.
Twintig andere volken waren bezweken .onder de oorlogen die
zij voerden. Hadden de groote Vlaamsche steden hun naijver
kunnen temperen ; waren vooral graven en edelen gaaf gebleven
van Fransehen invloed ; hadden zij, in steè van Frankrijk te
flikflooien, en de belangen van hun eigen land te bekampen, met
de gemeentenaren hand in hand gewerkt tot groei en bloei
van het graafschap, Vlaanderen ware niet alleen nooit door
Frankrijk verminkt geworden, maar had wellicht vroegtijdig
de éénheid van België bewerkt en ons een vaderland geschonken, waaraan geen enkele nabuur in den loop der eeuwen zich
zou vermeten hebben te brokkelen. Nu hebben zij verraad gepleegd tegenover hun volk : hun voorliefde tot Frankrijk en de
versmading van hun eigen taal vervreemde hen van het volk
en verhinderde hen doelmatige middelen te treffen om in Vlaanderen de verstandelijke ontwikkeling te bevorderen, die aldus ver
onder den stoffelijken voorspoed bleef.

XIJie HOOFDSTUK.

IIISTORISCH BEELD VAN BElGIË'S BESCHAVING
IN DE MIDnELEEUWEN.
1. De Kerk. - a) De Paus. - Na de kruistochten groeide de
macht van den Paus aanhoudend en bereikte haar hoogtepunt
met Innocentius liJ. De Belgen erkenden het gezag van den
Stadhouder van Christus, gehoorzaamden aan zijn uitspraken
in zake van geloof en zeden, en bleven hem steeds getrouw, zelfs
wanneer de scheuringen in de Kerk en het onbeperkt Cesarisme
van de vorsten zijn heilzamen invloed fel hadden doen afnemen.
b) De bisschoppen en de geestelijkheid. - De bisschoppen waren toen machtige heeren, zelfs vorsten (Prinsbisschop van
Luik, van Utrecht) met eigen decorum in kleeding en gevolg.
In die wordende wereld was het noodig dat het geestelijk gezag
ook uiterlijk imponeerde. De geestelijkheid was talrijk en bezat
een grooten invloed over onze diepgeloovige bevolkingen. Daar
zij geen belastingen betaalde en enkel door geestelijken gevonnist werd. vormde zij een bevoorrechten stand. Minder gewenschte
elementen, op jacht naar winstgevende posten, ~lopen ongelukkiglijk haar rangen binnen, en deden vooral op het einde van
de middeleeuwen het peil van godsdienst en zeden zakken. Hierin
dient een der oorzaken gezocht te worden van de snelle verbreiding der Hervorming in de XVIe eeuw.
c) Kloosters en kloosterorden. - De kloosters hebben in die
tijden ontzaglijk veel voor de beschaving gedaan. Behalve de
Benedictijnen ontloken nog de orden van de Cisterciëncers, de
Karthuizers, waartoe de abdijen van Villers, Orval, Aulne behoorden ; de Premonsiraiensers met de abdijen van Park, bij
Leuven, van Floreffe, Averbode, Tongerloo , de Franciscanen,
die door hun armoede de zedenbedervende weelde te keer gingen ; de Dominicanen, die vooral als bestrijders van de ketterij
uitschitterden.
Na de kruistochten ontstonden ook religieuse ridderorden Tempeliers, Johannieters - ter verdediging van de christenen
tegen den Islam.
De monniken copieërden boeken, schreven zelf allerlei werken, die ze soms prachtig illustreerden, gaven onderwijs, verrichtten lichamelijken arbeid of predikten om het geloof te verkondigen of te verdedigen tegen elke besmetting.
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Tunehelm het Manicheïsme te Antwerpen; in de XIVe eeuw
verontrustten zonderlinge secten - Dansers, Beggards, Lollards, enz. -de samenleving. Ze waren van kortstondigen duur.
2. De Staat. - a) Het vorstendom. - De verschillende Belgische leenen werden door erfelijke stamhuizen geregeerd. Onze
vorsten, waarvan het gezag aanzienlijk beperkt was door dit
van de leenmannen en door de voorrechten van de gemeenten,
in de keuren vastgelegd, trachtten zich stilaan uit die banden
los te breken, en een min of meer centraal bestuur overal in
hun Staten te doen gelden.
b) De drie Staten. - In de meeste onzer leenstaten hielden
afgevaardigden van de geestelijkheid (1 e Staat), den adeldom
(2e Staat) en de steden (3e Staat) geregeld vergaderingen of Staten, terwijl Gent, Brugge en Ieper de drie leden van Vlaanderen
uitmaakten. Ze kregen van lieverlede een grooten invloed op
het bestuur en wisten in Brabant de Keure van Cortenberg
(1312) en de Blijde Inkomst (1355), in Luik de Vrede van Fexhe
(1316) af te dwingen.
Tegen den willekeur van den Prins of van zijn ambtenaren
waren onze voorouders verder beschermd, in Brabant, door
den Raad van Cortenberg, in 't Luiksche door de Bank der
Twee-en-twintig. Ook het platteland kreeg een grondwet, welke
in haar hoofdtrekken met die van de steden overeenkwam,
Zooals men ziet zijn onze grondwettelijke instellingen, •eén
reactie tegen het latere despotisme, grootendeels niets anders
dan de vernieuwing onzer aloude vrijheden.
c) De rechtspraak. - Deze stond lang onder den invloed van
de Kerk. Het recht berustte op christelijke grondbeginselen ;
alleen geestelijken konden rechtsgeleerden zijn. Daarin kwam
verandering met de wereldlijke legisten, die hun denkbeelden
aan 't Romeinsche recht ontleenden, het onbeperkte gezag van
den vorst voorstonden, en met de christelijke leer en de belangen
van het volk in botsing kwamen.
3. De maatschappij. -Naast de geestelijkheid en den adeldom,
die rang en voorrechten behielden maar veel aan politieken invloed inboetten, ontstond de burgerij. Deze dankte haar welstand en haar toenemenden invloed aan den bloei van handel
en nijverheid, waartoe de gilden machtig bijdroegen. Wat de
landlieden betreft, die waren van lijfeigenen, hoorigen geworden,
totdat zelfs de hoorigheid in de XIIIe eeuw haast geheel in ons
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konden beschikken.
4. Economisch leven. - Op den bloei van landbouw, nijverheid en handel werd reeds voldoende gewezen. Die bronnen van
welstand schiepen den openbaren rijkdom en wijzigden grondig
de leenroerige samenleving.
5. Het onderwijs. - De Noormannen vernietigden de meeste
scholen, maar na de XIe eeuw bloeide het onderwijs weer op,
en veel dorpen hadden schoolmeesters, die de kinderen leerden
lezen, schrijven en rekenen. Het lezen en schrijven ging toen
heel wat moeilijker dan nu, wegens de duurte van het papier,
het primitieve materiaal en de lastige letterteekens . In de XIIIe
eeuw ontwikkelden zich, naast en boven de kapittel- en kloosterscholen talrijke hoogescholen, waaronder die van Parijs en
Oxford (Engeland) uitschitterde n. Om de jonge Belgen te beletten daar heen te gaan, stichtte Jan IV, van Brabant, in 1425,
de vermaarde hoogeschool van Leuven.
6. Letteren en wetenschappen. - De geleerde Middeleeuwers
schreven hun werken in 't Latijn, de officieele Kerktaal. In de
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XIe en xne eeuw werd ook de volkstaal gebruikt en weldra
bloeide in ons land een heerlijke Middeleeuwsche letterkunde. Uit
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der vier Heemskinderen ; het dierenepos Reynaert de Vos, de
sproke van Beatrijs, enz. Talrijke chroniekschrijvers - Jan
d'Outremeuse, Froissart, Jan van Heelen, Philips van Commines
-- stelden de groote gebeurtenissen te boek. Boven allen schitterde Jan van Ruysbroek uit, de vader van het Vlaamsche proza.
Naar veler meening, werd toen ook de : <<Navolging van Christus>~
in onze provinciën geschreven.
7. De kunst. - De kunst dankt veel aan de Kerk. Eerst bouwde
men de kerken in Romaansehen stijl, met een rond gewelf, zware
muren en torens (0. L. Vrouw te Doornik). Na de XIIe eeuw
ontwikkelde zich de Gothieke bouwtrant met zijn slanke beuken~
hooge vensters, spitse bogen en zijn torens van luchtig kantwerk.
Deze architectuur behoort tot de schoonste van de wereld, en

VOLKSOPTELLING TE BETHLEHEM.

Naar een schilderij van P. Breughel, den Oude.
Pholo Nels, Brussel.

})eheerschte den bouw van kloosters, stadhuizen, kasteelen.
Tal van die kerkelijke en burgerlijke gebouwen zijn tot nog toe
bewaard gebleven en verwekken terecht onze bewondering. De
versiering ervan bracht een heerlijken opbloei van de beeldhouwkunst en van de schilderkunst op doek en glas (kerkramen).
8. Het tooneel. - De mysterie- en de passiespelen in de kerken gaven voorstellingen uit den Bijbel. Daaruit ontwikkelde
zich met den tijd het burgerlijk tooneel.

-899. De toonkunst. - De Zangscholen, door de Kerk gesticht,
bevorderden de toonkunst. Naast den Gregoriaansehen zang.
de prachtige kerkmuziek, leefde weldra de profane muziek op.
10. Godsdienst en zeden. - Onze voorouders waren diepgeloovig. De talrijke kerkelijke feesten werden met vreugde en
geestdrift gevierd. Die van de H. Drievuldigheid en van het
H. Sakrament ontstonden zelfs in ons land. De werken van naastenliefde, leprozenhuizen en hospitalen waren overal zeer talrijk.
In de Middeleeuwen doorleefde onze beschaving haar wordingsperiode. De maatschappelijke betrekkingen werden langzamerhand minder ruw; voedsel, woning enkleeding verbeterden
met het toenemen van den openbaren welstand ; gebrek aan
hygienische voorzorgen, oorlogen, overstroomingen en hougersnooden veroorzaakten evenwel vaak vreeselijke besmettelijke
ziekten, die gansche deelen van de bevolking wegmaaiden. Kortom, zoo wij de oogen niet kunnen sluiten voor de misdaden, de
wreedheid, het barbaarsch geweld, de baatzucht en de omkooperij van die kindstijden, evenmin kunnen wij nalaten te staren
op het diep geloof, de heldendaden, de edele deugden. de karakters-uit-een-stuk van onze voorouders.

~

JAN lil hertog van Brabant.

Cl:!

I

Joanna
gehuwd met Wenceslas,
hertog van Luxemburg.

00

!:""

Margaretha van Brabant,
gehuwd met Loctewijk van Male,
!(raaf van Vlaanderen.

OI>

l:":l

=

l

Cl:!

I

I

JAN ZONDER VREES
1406-1415.

Philips, graaf Ivan Ne vers.

I

I

PHILIPS DE GOEDE
1419-1467

Jan, g-raaf v. Never::...

I

KAREL DE STOUTE
1467 1477-

Antoon, hertog lan Brabant.
Man:aretha V. BJrgondië,
1406-1415.
gehuwd m. Willem IV, graaf van Henegouw.

I
--;J:-a-n-l"Vcc,------;P"'h-,i""li,..p"s_v_a_n__,_S.,-t-"Pol
gehuwd m. Jacob:t
gravin v. Henegouw.
1415-1427.

I

KEIZER KAREL V.

1417-1433.

l'!fj

~

Cl:!

~

~

Cl:l

i:C

00

~

:-=
Margaretha van Oostenrijk
landvoog-des der Nederlanden
van 1507 tot 1530.

!:""

~
=
~

l:":l

I

I

I
J acoba, g;ra'"'v"i::::n-:v:-.-uH-:oe::::n:ceg;;:•o"'t::tw::-,-

OI>

~

!....

MARIA V. BURGONDir,
gehuwd met Maxiruiliaan
aartshertog van Oostenrijk
1477-1482.
PHILJPS DE SCHOONE, gehuwd met JOANNA
erfgename van Spanje
1494-1506.

1427-1430.

....
....

00

Marg-aretha van Male,
gehuwd Met PHILIPS DEN STOUTE, hertog van Burgondië.

1::1
Cl:l

=
c:j

i:C

§

~

1::1
....
00

l:":l

=
=
~
Cl:l

Cl:l

0

~

Cl:l
~

~

0

XIVe HOOFDSTUK.

BURGONDISCH TIJDVAK (1384-1482).
1. Huis van Burgondië in België. - In 1363 schonk Jan de
Goede, koning van Frankrijk, het hertogdom Burgondië aan
zijn zoon Philips, bijgenaamd den Stoute. In 1369 huwde de hertog
Margaretha van Male, erfgename van het graafschap Vlaanderen. Te dier gelegenheid gaf de Fransche koning aan het graafschap de steden terug door het Verdrag van Parijs 1320 aan
Frankrijk afgestaan. Toen Philips in 1384 zijn schoonvader in
Vlaanderen opvolgde, bezat het Huis van Burgondië twee afzonderlijke groepen van Staten : Burgondië aan de Saóne ; Vlaanderen met Artesië, Mechelen en Antwerpen in België.
2. Algemeen kenmerk van dit tijdvak. - De opkomst van
het huis van Burgondië in België bracht een kentering in onze
geschiedenis. De hertogen streefden naar de vereeniging van de
verschillende Belgische Staten onder één hoofd, onafhankelijk
van Duitschland en van Frankrijk. Naast en boven de bijzondere
instellingen, eigen aan elk graafschap of hertogdom, schiepen zij
algeroeene Staatsmachten , met gezag over gansch hun gebied.
Ofschoon elk volk er nog zijn eigen stambewustzijn op nahield,
ontwikkelde zich toch van lieverlede een nationale geest, en
terecht noemde Justus Lipsius Philips den Goede « Conditor
Belgii », den grondlegger van België.
Bijkomende omstandigheden werkten de verwezenlijking van
dien nieuwen staat van zaken in de hand : vorstenhuizen stierven uit ; de aanhankelijkheid en ondergeschiktheid van den
adel aan den vorst nam toe ; over Europa, versmolten aanzienlijke leenen tot groote rijken. Maar wat den doorslag gaf aan
de vereeniging onzer provinciën, was de krijgskunst der hertogen, hun schrander beleid in staatszaken en hun vooruitstrevend volharden.
I. -

PHILIPS DE STOUTE (1384-1404).

Philips de Stoute deed geen aanwinst van grondgebied, maar
door gunstige echtverbintenissen versterkte hij de macht van
het Burgandisch huis. Zijn oudste zoon, Jan zonder Vrees, huwde

-92Margaretha van Beieren, dochter van den graaf van Henegouw~
en haar broeder, Willem IV, huwde Margaretha, Jans zuster.
Heel behendig wist hij de oude hertogin van Brabant, Joanna,
er toe over te halen haar neef Aniaan van Burgondië, Philips
tweeden zoon, als haar erfgenaam aan te duiden. Aldus overvleugelde hij de vorstenhuizen van Beieren en Luxemburg, die
hem in het oppergezag over de Nederlanden naar de kroon konden steken.
Philips de Stoute wilde de Vlamingen van den paus van Rome
afvallig maken en hun den Fransehen paus van Avignon opdringen. Maar het volk bleef onwrikbaar gehecht aan den Stoel van
Rome : dwangwetten, straffen, 't bleek al vruchteloos. Overal
werden, op hertogelijk bevel, de kerken gesloten voor Roomsche
priesters, behalve te Gent, waar, dank zij de moedige houding
der gemeentenaren, de priesters de HH. Sakramenten nog konden
toedienen. Liever dan te bidden in een kerk, waar een fransehgezinde priester stond, togen duizenden Vlamingen, ten jare
1394, naar Gent, om hun Fasehen te houden. Philips moest zijn
godsdienstdwang opgeven.
11. -

JAN ZONDER VREES (1404-1419).

Philips de Stoute stierf te Halle, in 1404 en werd opgevolgd
door zijn zoon Jan zonder Vrees. Door zijn moeder Margaretha
van Male, in Vlaanderen opgevoed, droeg hij ons volk een warme
genegenheid toe en de Vlamingen hadden hem uitterharte lief.
Hij verlichtte hen van hun zwaarste lasten, bevoordeeligde hun
handel met Engeland en bepaalde dat in de Wetkamer, alle zaken in 't Vlaamsch zouden behandeld worden.
Terwijl onze gewesten in vrede hun opbloei bewerkten, wikkelde zich de hertog in de beroering, die Frankrijk teisterde tijdens
de zinsverbijstering van Karel VI, en was hij hier te lande weinig
te zien. Om zijn bloedverwant, Jan van Beieren, prins-bisschop
van Luik, te steunen, die om zijn dwingelandij door de Luikenaren was weggejaagd, verbond hij zich met den graaf van Henegouw en versloeg de Luikenaren in den bloedigen slag bij Oihee
(1408).
Jan zonder Vrees werd verraderlijk vermoord in Frankrijk,
(1419). Zijn zoon, Philips de Goede, volgde hem op.
lil. -

PHILIPS DE GOEDE (1419-1467).

1. Karakter. - Philips de Goede, de grooie Herlog van het
Westen, mocht zich verheugen in een lange en voorspoedige re-
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-94geering over het rijkste en machtigste gebied van Europa. Ongemeen dapper in den strijd, behendig in de staatkunde, begaan
met de welvaart van zijn volk, bekleedt hij de eerste plaats in
de rij der hertogen van Burgondië. Hij hield van praal en weelde,
beschermde de schoone kunsten, maar was ongebonden van zeden
en oploopend van aard.
2. Zij betrekkingen met Frankrijk. - Om den dood van zijn
vader te wreken, verbond Philips zich met de Engelsehen en
hun vereenigde legers veroverden bijna heel Frankrijk. In 1435
verbrak Philips het verbond met Engeland en teekende het verdrag van Atrecht. De Fransche koning deed afstand van zijn
leenheerlijke rechten op Vlaanderen, Artesië en Burgondië en
van de Picardische steden aan de Somme gelegen.
3. Vereeniging der Belgische provinciën onder het gezag van
Philips den Goede (1421-1443). -- Het gelukte Philips den Goede
al de Belgische gewesten, uitgenomen het prins-bisdom Luik,
onder zijn gezag te verccnigen. Yan zijn vader erfde hij Burgondië, Vlaanderen en Artesië met Aniwerpen en Mechelen. In 1421
kocht hij het graafschap Namen voor 132.000 gouden kronen.
Brabant en Limburg erfde hij van zijn neef Philips van Sint Pol,
kinderloos gestorven. Zijn nicht Jacoba van Beieren dwong hij
tot afstand van haar Staten : Henegouw, Zeeland, Holland en
Friesland (1433). Luxemburg, door keizer Karel IV tot hertogdom verheven, verkreeg hij van zijn moei, Elizabeth van Gorlitz,
mits een jaarlijksche lijfrente van 8.000 gulden. Het kostte hem
eve~wel wat werk en onderhandelingen met verschillende mededingers, eer hij in 't rustig bezit van het hertogdom kwam.
Over het bestuur der prins-bisdommen in de Nederlanden, verwierf hij eveneens de hooge hand met er achtereenvolgens leden
zijner familie den bisschoppelijken Stoel te doen bestijgen.
4. Strijd tegen de Belgische gemeenten. - In zijn strijd tegen
de Belgische steden, beoogde Philips geenszins den ondergang
der gemeenten, integendeel, hij deed al wat hij kon om hun stoffelijken voorspoed te bevorderen. Maar gedurig ontstond er
wrijving tusschen den hertog, die naar eenheid in 't bestuur
streefde en de gemeentenaren, die hun zelfbestuur wilden handhaven. De wetten van den vorst druischten veelal in tegen de
vrijheden van het volk : natuurlijk moest het op botsingen uitloopen.
a) Brugge kwam het eerst in 't oproerig gedrang. Maar de stad
moest zich weldra onderwerpen : de belhamels werden verban-
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haar oppergezag over Het Vrije, (vroegere kastelenij van Brugge.
bestaande uit negentig dorpen), dat tot den rang van gemeente
werd bevorderd.
b) De Gentenaren weigerden in 1448 de nieuwe belasting op
het zout te betalen en grepen naar de wapens. De oorlog eindigde
met den slag van Gavere (1453), waar de gemeentenaren, verraden
en verslagen, zestien duizend man op het slagveld lieten. De stad
werd beroofd van haar vrijheden en verwezen tot een boete van
250.000 gouden rijders. (Eén rijder is veertien gulden).
c) De Luikenaren, opgehitst door den trouweloozen Lorlewijk
XI, koning van Frankrijk, verjoegen hun bisschop, Lorlewijk
van Bourbon, bloedverwant van Philips den Goede. De hertog
trok zijn neef te hulp en versloeg de Luikenaren bij Mantenaken
(1465). De stad tnoest Philips als eeuwigen en edelijken voogd
erkennen en een geldboete betalen.

DE GENTENAREN ONDF. HWEHPE:" Z I C H AA~ PHILIPS D E N GOEDE

(1153).

d) De Dinanteezen hadden deel genomen aan den opstand der
Luikenaars, en uit haat tegen Burgondië, Philip's zoon, in beeltenis opgehangen. Philips nam Dinant in, liet de stad uitplunderen
en neerblakeren en achthonderd man, rug aan rug gebonden,
in de Maas verdrinken (1466).
Philips de Goede stierf t e Brugge, 1467, t en gevolge eener geraaktheid, in den ouderdom van 72 jaar. Zijn regeering had
bijna een halve eeuw geduurd.
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KAREL DE STOUTE (1467-1477).

1. Karakter. -Karel de Stoute, zoon van Philips den Goede,
was een dapper en werkzaam vorst, zuiver van zeden, maar
heerschzuchtig, norsch, driftig en roekeloos. Hij verstrikte in de
netten van zijn sluwen en verraderlijken vijand, Lodewijk XI,
koning van Frankrijk, en vernietigde, in enkele jaren, het grootsche werk van zijn vader.
Zijn korte, maar woelige regeering kan onder een paar hoofdingen gegroepeerd worden : 1e strijd tegen de Belgische gemeenten, 2e ontwerp tot het stichten van een koninkrijk.
2. Opstand der Gentenaren (1467). - Bij zijn inhuldiging te
Gent, school het volk gewapend op de Vrijdagmarkt samen en
eischte de afschaffing van sommige lasten en teruggave zijner
voorrechten. De hertog, op dit oogenblik zonder wapenmacht,
gaf toe, maar eens buiten Gent, trok hij zijn woord in.

SAMENKOMST VAN LO DEWIJK X I EN KAREL DEN STOUTE
TE PERONNE

(14 68) .

3. Strijd tegen Luik (1467). - De Luikenaren, heimelijk opgestookt door Ladewijk XI, verjoegen opnieuw hun prins-bisschop,
Ladewijk van Bourbon. Karel versloeg de oproerlingen te Brusthem
(1467), en trok als overwinnaar Luik binnen. Hij schafte de
Schepenbank, de twee en dertig neringen en de voorrechten der
stad af, deed de vestingen sloopen en eischte een zware geldboete.

-97Het Perroen - een bronzen zuil, met een pijnappel bekroond __,...,
dat de Luikenaren als het zinnebeeld van hun vrijhedèn aanzagen
werd op ;s hertogen bevel naar Brugge overgebracht:
.
Karel de Stoute huwde de zuster van den koning van Engeland. Loctewijk XI, beducht voor mogelijke gevolgen, verzocht
den hertog om een bijeenkómst. Terwijl de twee vorsten te
Peronne onderhandelden, vernam Karel, dat de Luikenaren, op
aanhitsing van den Fransehen vorst, weerom waren opgestaan.
Karel nam den koning gevangen en verplichtte hem mede op
te trekken tegen de Luikenaren. Zonder bondgenooten, zonder
poorten noch wallen, bijna zonder wapens, verraden en verlaten
door haar trouweloozen opstoker, was de stad weerloos aan 's
vijands genade overgeleverd.
Maar t erwijl het Burgondisch en het Fransch leger op de
hoogten van Sint-Walburgis de stad beheerscl1ten, besloten zes
honderd man, uit het graafschap Franchimont, de stad te ontzet ten. Onder het geleide van Vincent van Buren en Joris de
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Strailh, klommen zij, in 't holle van den nacht, den berg op en
genaakten de woning waar hertog Karel verbleef. Burgondiërs
en .Franschen, gewekt, hakten in het wild en troffen vriend en
vijand, totdat zij, bij den morgenschemering hun aanvallers
7
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geplunderd. Gehoor gevend aan het woord van Loctewijk XI,
« Het beste middel om de vogelen te verjagen, is hun nest te verbranden ! » liet Karel de stad in asch leggen (1468).
4. Onderwerping van Gent (1469). -De Gentenaren, bevreesd
hetzelfde lot te ondergaan, vroegen den hertog ootmoedig om
vergiffenis en overhandigden hem hun keuren en vaandels.
5. Ontwerp van een koninkrijk Burgondië. - De onderwerping der Belgische gemeenten liet Karel de handen vrij om zijn
krachten te wijden aan de verwezenlijking van het plan"' door
zijn vader reeds beraamd : de vereeniging zijner Staten tot een
machtig koninkrijk. Hij kocht Elzas en Gelderland en overweldigde Lorreinen. Dan trad hij in onderhandeling met keizer
Frederik JIJ tot het verkrijgen van den korrinklijken titel. De
bijeenkomst had plaats te Triá (1473). De keizer was het ontwerp genegen, en de verwezenlijking er van ware wellicht voor
de toekomst van België een zegen geweest. Dit kon Frankrijk
niet velen. Lorlewijk XI wist den keizer door zijn kuiperijen en
drogredenen zoodanig te beïnvloeden, dat deze de onderhandelingen afbrak en 's nachts de stad verliet.
6. Slag bij Granson en bij Morat. - Dood van Karel (1477).
- Elzas was in opstand gekomen en, op aanraden van Loctewijk
XI, riep het de hulp der Zwitsers in. Karel trok op tegen Z~it
serland maar leed bij Granson en bij Morat schrikkelijke nederlagen. In blinde wanhoop, sloeg hij met een handvol trouw gebleven soldaten het beleg voor Nancy, waar de vroegere hertog
van Lorreinen zijn intrede had gedaan. Karel werd verslagen en
zijn leger op de vlucht gedreven. Twee dagen nadien vond men
het lijk van den hertog in een vijver vastgevroren en reeds half
verslonden door de wolven. Zijn dood werd in België met algemeene vreugde vernomen.
V. -1\IARIA VAN BURGONDIE (1477-1482).

1. Netelige toestand. - Maria van Burgondië volgde haar
vader, Karel de Stoute, op. Het leger was te niet, de schatkist
ledig, het land verarmd en het volk misnoegd. De gemeenten
eischten hun voorrechten terug. De hertogin riep te Gent de
afgevaardigden van de verschillende provinciën bijeen en verkreeg de lichting van een leger van 100.000 man. Als vergelding
verleende zij hun het Groot Privilege, waardoor de steden opnieuw in bezit kwamen van hun vroegere vrijheden.
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ep de Burgandische Staten, overweldigde Burgondië, Picardië,
Artesië, en ruide het volk tegen de jonge vorstin op. De Gentenaren,
kwamen in beroering. Zij namen Hugonet en d'Humbercourt,
Maria's raadslieden, gevangen, en sloegen hun het hoofd af.
Inmiddels was de koning in Benegouw gevallen en had enkele
steden veroverd. Op verzoek der Staten trad de hertogin in den
echt met Maximiliaan van Oostenrijk, zoon van keizer Frederik
111. Door dit huwelijk kwam België aan het huis der Habsburgers. Maximiliaan versloeg de Fransehen bij Enguinegate (1479),
en dwong Ladewijk XI tot den vrede. Burgondië evenwel, was
voor immer voor onze vorsten verloren.

MARIA VAN BURGON DIE SPREKENDE TOT HET VOLK.

Eens de rust hersteld, wijdde Maria zich geheel aan het geluk
van haar volk en mocht zich verheugen in hun verkleefde wederliefde. Ongelukkiglijk was haar rijk van korten duur. Bij een
valkenjacht viel zij van haar paard en kwetste zich doodelijk.
Zij stierf t e Brugge, in 1482, in den ouderdom van 25 jaar, en
liet twee minderjarige kinderen achter : Philips en Margaretha.
VI. -

BELGIE ONDER HET BURGONDISCH HUIS.

1. Staatkundige toestand. - Vóór Philips den Goede was er van
België geen spraak : men was Vlaming, Brabander, Limburger,
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Philips al onze graafschappen en hertogdommen tot een soort van
Statenbond. Elk volk behield nog zijn bijzondere wetten en voorrechten, maar allen voelden zich vereend door de gehoorzaamheid
aan denzelfden prins, door regelmatige handelsbetrekkingen
en door 't gemeenschappelijk gevaar dat hen immer uit 't Zuiden
bedreigde. Dit alles bevruchtte de kiem van een nationalen geest
en gewende langzamerhand onze voorouders aan eenheid van
bestuur.
De hertogen steunden op het leger en op den adel. Hun uerordeningsbenden vormden een sterke en bestendige krijgsmacht,
waarmede zij de macht der gemeentenaren fnuikten. Gansch de
Belgische adel schaarde zich rond den vorst, vooral sedert de
stichting van het Gulden Vlies (1430). Deze beroemde ridderorde
bestond uit een en dertig edellieden van doorluchtige huizen.
De hertog was grootmeester ; de leden droegen een weidsehen
scharlaken mantel ; aan den gouden halsband hing een vlies,
zinnebeeld der wolnijverheid, waaraan België grootendeels zijn
rijkdom te danken had.
Om de eenheid van bestuur te bevorderen stichtten de hertogen verschillende Staatsmachten.
a) De Provinciale Raden of Staten, bestonden uit afgevaardigden van de geestelijkheid, van den adel en van de gcmeenten ;
zij hadden in hun bevoegdheid het bestuur en het gerecht in
elk voormalig graafschap of hertogdom.
b) Rekenkamers, te Rijsel, Brussel, den Haag, enz. Zij waakten
over 't beheer van 's lands gelden.
c) De Staatsraad tevens Oppergerechtshof, beide voorgezeten
door den kanselier van Burgondië, waren gevestigd aan het hof.
Onder Karel den Stoute zetelde het Oppergerechtshof te Mechelen,
onder den naam van Parlement.
Eindelijk, in 1465, riep Philips de Goede voor de eerste maal de
Staten-Generaal bijeen, samengesteld uit afgevaardigden van de
verschillende provinciën.
2. Kunsten en \Vetenschappen. - a) Terugblik. In de tweede
helft der middeleeuwen had de Romaansche bouwtrant heerlijke
gebouwen geschapen, waarvan men in vele steden nog gedenkstukken aantreft. Merkwaardig zijn de puinen der Sint-Baafskerk en de torens bij den voorgevel der Sint-Jacabskerk te Gent.
De Gothische stijl verdrong meer en meer den Romaansehen
bouwtrant en bereikte in de XIIJe eeuw, een hoogen bloei. Geen
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kan bogen.
Groote abdijen, als Affli- -~-----...,...---------"~
gem, Villers, Orval, waren
helle lichtbakens van wetenschap : daar leefden of
vormden zich kroniekschrijvers, dich~ers en geleerden.
b) Onder het huis van
Burgondië.- Met de Oude
Schilderschool
Vlaamsche
bereikte de schilderkunst
een harer glanstoppen :
Jan van Eyck, de uitvinder van het schilderen
met olieverf, wrocht met
zijn broeder Hubert tal
van meesterstukken , waarvan de Aanbidding van hel
Lam het vermaardste is. ~~*~11"'
Hans Memling, Van der
W eyden, Van der Goes,
waren eveneens begaafde
schilders .
In de xve eeuw ontplooide de gothische bouwtrant al zijn rijkdom in
llOOFDKETlK T E ANTWERPEN .
kerken en stadhuizen. Uit
dit tijdstip dagteekenen de kerken van Sinle-Gudula te Brussel,
van 0.-L.- Vrouw te Antwerpen, de stadhuizen van Brussel, Leuven, Bergen, en verschillende andere praalgebouwen, welke rond
dien tijd begonnen, voortgezet of voltooid werden.
Tevens moedigde Philips de lelleren aan : hij vermeerderde met
talrijke verluchte handschriften de Boekerij van Burgondië,
welke grootendeels van de vroegere graven van Vlaanderen
voortkwam en thans een der voornaamste schatten is van de
Koninklijke Bibliotheek va n België. In de Fransche letterkunde
verwierven Jan Froissart van Valencijn en Philips van Komen een
schoorren naam. Voor de Vlaamsche taal was het Burgondisch
tijdvak noodlottig. De hertogen, te zamen met den Vlaamsehen
adel, hadden een door en door verfranschte opvoeding g~noten
en minachtten de taal van hun volk. De rederijkerskamers, voortgekomen uit deri gildegeest der Vlaamsche en Brabantsche
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bastaardwoorden en het verwringen van 't Nederlandsch taaleigen naar Fransche regels. Evenwel bewaarden zij in de volksmassa de liefde tot de taal en wierpen een machtigen dam op
tegen de heele verfransehing der Nederlandsche gewesten.

AANBIDDING VAN HET LAM .

(Gent, St-Baafskerk) door H. en J. Van Eyck.
Photo Nels, Brussel.

In 1473 bracht Dirk Maertens, van Aalst, de boekdrukkunst
in België, en tal van letterkundige werken, zoowel oudere als
nieuwere, werden mettertijd onder het volk verspreid.
3. Maatschappelijke toestand. - Het vergde van Philips den
Goede heel wat schranderheid om de Belgische gemeenten aan
een eenvormig hoofdbestuur te onderwerpen. Eenerzijds brak' hij,
in bloedige gevechten, den tegenstand der steden, anderzijds
betooverde en won hij den volksgeest door den rijkdom en den
praal zijner hofhouding, den weergaloozen luister der openbare
feesten, en den nieuwenopbloei van nijverheid, handel en kunsten.
Wel verviel de lakennijverheid en togen talrijke bekwame werklieden naar den vreemde, maar niettemin verwierven al onze
gemeenten een ongeëvenaarde welvaart en rijkdom. Brugge,
het Venetië van 't Noorden, telde zestig kerken, zeventien neringen van vreemde kooplieden en verhandelde koopwaren
uit alle gewesten der t oen bekende wereld. Al wat de nijverheid
voortbracht, onderscheidde zich door degelijkheid, keurigheid
en kundige uitvoering. Kanten en tapijten, koper- en ijzerwaren
vergoedden het verval der lakennijverheid.
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aan die hertogelijke praal en het zedenbederf, dat onder al dien
luister school, doorkankerde langzamerhand alle klassen der
samenleving.

XVe .HOOFDSTUK.

nEBABSBURGER S VAN OOSTENRIJK
(1482-1556).
1. -

REGENTSCHAP VAN MAXIMILlAAN (1482-1493).

Na den dood van Maria van Burgondië bleef de Fransche
koning onverdroten streven naar de verzwakking en den ondergang van het Burgandisch huis. De Vlaamsche Staten, het eindelooze schermutselen moede, sloten vrede met Frankrijk buiten
het weten van Maximiliaan en weigerden hem als rijksvoogd
te erkennen. Toen herbegon de twist tusschen den hertog en de
gemeenten, waarbij ten slotte, de vorst het aan 't langste eindje
hield. In 1493 vertrok hij naar Duitschland en zijn zoon, Philips
de Schoone, nam het bewind in handen.
11. -

PHIMPS DE SCHOONE (1493-1506).

Te midden van de ellende, door jarenlange oorlogen gebaard,
verademden de Belgen toen zij, in Philips den Schoone, aan hun
eigen vorst trouw zwoeren. De jonge hertog herstelde de rust en
vrede en deed handel en nijverheid herleven. Ter vervanging
van het Parlement, in 1477 afgeschaft, stelde hij den Groolen
Raad van Mechelen in, die in laatste beroep, over gewichtige
rechtszaken te beslissen had. Ook had hij nog een Geheimen Raad,
die hem bijstond in 't algemeen bestuur.
In 1496 huwde Philips Joanna van Spanje, dochter van Ferdinand van Aragon en van Isabella van Castilië. Hierdoor werd
Philips de erfgenaam der Spaansche kronen, maar België, bij een
groot koninkrijk ingelijfd, zag zijn toekomst opnieuw verduisteren en het rampzalig Spaansch tijdvak opdagen.
Philips de Schoone stierf te Burgos in 1506.
lil. -

KEIZER KAREL V.

I. Zijn jeugd. -Karel van Luxemburg werd geboren te Gent,
den 24n Februari 1500. Hij was maar zes jaar oud, toen zijn vader,
Philips de Schoone, stierf en zijn moeder krankzinnig werd. Bij
(I) Bondige herhaling van de groote ontdekkingen. de Renaissance en de
II<•rvormin![ I Zie A/gem. Geschiedenis, IJ e deel).
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in Duitschland weerhouden, werd
zijn moei, Margaretha van Oostenrijk,
als regentes aangesteld. Onder bekwame meesters, als Adriaan Boyen,
later paus Adriaan VI en Willem de
Croy, deed de jonge prins snelle vorderingen in de wetenschappen en
werd hij zeer bedreven in den wapenhandel en de krijgskunde. De
regentes zelve leidde hem op in de
staatkunde.
Van zijn KEIZER KABEL (1500-1558}.
2. Zijn StateiL
vader erfde Karel de Nederlanden,
waarvan hij in 1515 het bestuur in handen nam. Bij den dood
van Ferdinand van Aragon (1515), zijn grootvader langs moederszijde, verkreeg hij Spanje, Sardinië, Napels en de uitgestrekte
landen door Columbus, Pisaro en Cortez in Amerika ontdekt.
In 1519, bij het afsterven van Maximiliaan, werd hij tot keizeivan Duitschland verkozen, onder den naam van Keizer Karel V ..
De jeugdige keizer had het te druk met het bewind van zijn
Staten en met zijn oorlogen tegen de Franschen, de Turken en
de Protestanten om zich veel met het bestuur onzer gewesten
in te laten. Margaretha van Oostenrijk, regentes van 1505 tot
1515, werd landvoogdes in 1519. Bij haar dood werd zij opgevolgd door Karels zuster, Maria van Hongarije.
Onder het schrander beheer. van Margaretha leefde ons land
in vrede en welvaart. Door behendige onderhandelingen lukte het
haar Engeland op de hand van den keizer te krijgen. Zij beschermde letteren, kunsten en wetenschappen . Haar hof te·
Mechelen stond open voor schrijvers en dichters als Brasmus en
Lemaire, voor schilders als Quinien Meisys van Antwerpen en
Van Orley van Brussel. Toen leefde te Antwerpen de begaafde
dichteres Anna Bijns, die wat later in een zuivere taal felle hekeldichten schreef. Ook de Rederijkerskamers kwamen in vollen
bloei :hun landjuweelen waren beroemd om hun pracht en weelde.
3. Oorlogen tusschen Karel V en Frans I. - a) Oorzaken. De oorzaken van den strijd tusschen Karel V en Frans I waren :
1. De jaloerschheid van den Fransehen vorst, die het Karel niet
kon vergeven, dat de Duitsche keurvorsten zijn mededinger
op den troon van Duitschland hadden verheven ; 2e de aanspra-
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FRANS I.

ken van Karel op Burgondië en
Milaan, en die van Frans op Napels,
Vlaanderen, Artesië ; 3e de groote
macht van de Habsburgers, die vooral
bij de Fransche vorsten afgunst en
bezorgdheid verwekte.
b) Feiten. - De eerste oorlog had
plaats in België, Frankrijk; Spanje en
Italië. De Fransehen verloren Doornik,
dat voor goed aan België kwam
(1521). Ze moesten eveneens Navarra
en Milaan ontruimen, na de nederlaag
bij Pavia (1525), waar Frans I gevangen genomen werd en zijn
zwaard overhandigde aan den Bel-

STATEN VAN KAREL V IN EUROPA.

-107gischen generaal, Karel de Lannoy, toen ~derkoning van Napels.
Naar Spanje gevoerd, moest hij den smadelijken vrede van
Madrid sluiten, waarbij hij afstand deed van Milaan, Burgondië,
en de souvereiniteit over Kroon-Vlaanderen en Artesië. Nauwelijks was hij in Frankrijk teruggekeerd of hij herriep al de
vredesbepalingen. De strijd herbegon en woedde vooral in Italië.

FRANS I GEVANGEN GENOMEN BIJ PAVIA

(1525).

Eindelijk werd te Kamerijk de Damesvrede gesloten tusschen
·Margaretha van Oostenrijk en Louise van Savoie, moeder van
Frans I. Karel V bleef in bezit van Milaan en Frans I kreeg
Burgondië.
Later ontbrandde de strijd opnieuw en België leed er geweldig
onder. Dank zij echter de vastberadenheid van Maria van Hongarije, moest ~Frans I van zijn snoode plannen tegen België
afzien.
4. Strijd van Keizer Karel tegen de Turken. - Karel maakte
van de wapenstilstand met Frankrijk gebruik om den strijd
met den Islam aan te binden. Onder Sultan Soliman Il had de·
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Belgrado veroverd (1521) en de Hongaren bij Mohacz een bloedige nederlaag toegebracht (1524). In 1529 kwam hij Weenen
belegeren. De keizer verdedigde heldhaftig de stad en dwong
Soliman tot den aftocht. Ondertusschen maakte de Turksche
vloot de Middellandsche Zee onveilig. Karel veroverde in 1525
het geduchte zeerooversnest Tunis, waar hij 20.000 christenslaven verloste. Een dergelijke tocht in 1541 tegen Algiers ondernomen, mislukte deerlijk door een zeestorm.
5. Strijd tegen de Protestanten (1521-1555). - Keizer Karel
bemoeide zich ook met de pas ontstane godsdiensttwisten, die
de godsdienst- en de staatseenheid van het Duitsche Rijk in
gevaar brachten. Hij belegde een Rijksdag te W orms, waar
Luiher in den Rijksban gedaan en zijn leer verboden werd. Toen
later verschillende Duitsche vorsten de Hervorming bijtraden,
werd een nieuwe Rijksdag belegd te Spiers (1529), die de stipte
uitvoerig van het Edict van W orms beval. Hiertegen protesteerden de ketters, vandaar de naam << Protestanten >>. In den
Rijksdag van Augsburg (1530) legden de Protestanten den keizer
hun geloofsbelijdenis voor, maar ze wierd als kettersch verworpen. Daar men nu tot krachtige maatregelen tegen de hervormde
vorsten wilde overgaan, sloten deze tegen den keizer het Schmalkaldisch Verbond (1531). ~a het Turksche gevaar afgewend te
hebben, trok Karel tegen hen op en versloeg ze bij M ühlberg
(1547), maar het verraad van Maurits van Saksen dwong hem
den Godsdienstvrede van Augsburg (1555) te onderteekenen,
waardoor de Rijksvorsten de vrijheid van godsdienst verkregen
en het recht om hun godsdienst binnen hun gebied in te voeren.
Om het Protestantsche gevaar te keer te gaan, leende Karel V
den Paus Paulus JIJ een hulpzame hand bij het bijeenroepen van
de Kerkvergadering van Trente (1545-1563). Dit merkwaardig
Concilie hervormde de Kerkelijke tucht, veroordeelde het Protestantisme en herstelde de leer van de Kerk omtrent al de punten door de Hervorming aangevallen.
6. Bestuur van l\laria van Hongarije. - Opstand der Genteuaren (1539). - Onder het Bestuur van Maria van Hongarije
eischte de keizer buitengewone hulpgelden, ten behoeve van zijn
strijd tegen Frankrijk. Gent weigerde te betalen. De Groote
Raad van Mechelen stelde de stad in 't ongelijk, waarop de
Gentenaren in opstand kwamen. De partij der Krijschers bedreef allerlei baldadigheden. Keizer Karel was toen in Spanje :
hij sloot een wapenstilstand met Frankrijk en kwam naar België
in persoon, het oproer dempen.
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Ambachten ; de stad moest genade afsmeeken en de bouwkosten
]}etalen van een versterkt kasteel, bestemd om de Gentenaren
in bedwang t e houden . Voortaan ook, werden de Schepenen door
den Keizer aangesteld.
Immer toonde de keizer zich begaan met de belangen van ons
land. Hij vermeerderde het Belgisch grondgebied, bewerkte een
nauwere aaneensluiting onzer provinciën en gaf hun een betrekkelijk zelfbestuur, op vasten voet ingericht.
7. Inrichting van het bestuur. - - Keizer Karel ontnam aan
Frankrijk het Doorniksch grondgebied en voegde Utrecht en
Ouerrijssel, Groningen, Drenle, Frideslan en Gelderland bij zijn
staten. Hij vereenigde de X V I 1 provinciën tot een soort van zelf$tandigen staat, dien hij tweemaal poogde tot een koninkrijk
in te richten en tenslotte omvatte in den Burgandischen Kring.

KAREL V VErt L AAT DE NEDERLA:-lDEro; E"' SCHEEPT I :" VOOR SPANJE.

In 1549 vaardigde hij de Pragmatieke Sanctie uit, waarbij de
Zeventien Provinciën een één en onverdeelbaar gebied verklaard
werden. Deze maatregel droeg bij tot het verstevigen van onze
nationale eenheid. H ij bouwde ook de versterkte steden Philippeuille, Mariembourg en Charlemont bij Givet om ons land tegen
Frankrijk te verdedigen.
Het bestuur, waarmede hij de Nederlanden begiftigde, hand-

-110haafde zich in zijn hoofdtrekken tot het einde der XVIIJe eeuw.
Aan het hoofd stond een landvoogd - of een landvoogdes - bijgestaan door drie Raden : een Staatsraad, een geheimen Raad en
een Rekenkamer. De provinciale Raden of gerechtshoven en de
Groote Raad van Mechelen bleven bewaard. De Staten-Generaal
en de Provinciale Raden behielden hun vroegere bevoegdheden ..
Keizer Karel deed de gewoonten en gebruiken opteekenen,
wat het vellen van vonnissen en de studie van het Recht veel
vergemakkelijkte. In 't belang van de algemeene orde, den handel
en de scheepvaart kondigde hij wetten af, die voor alle provinciën van kracht waren. Strenge plakkaten vaardigde hij uit tegen
de Hervorming, die overal onlusten veroorzaakte. Maar noch zijn
krachtdadige maatregelen, noch de pogingen der Inquisitie Kerkelijk gerecht, dat moest waken over de zuiverheid van het
Geloof- konden de verspreiding der ketterij te keer gaan.
8. Troonafstand en dood van Keizer Karel. - Door den last
van de regeering uitgeput en door ziekten gekweld, stond Keizer
Karel, den 24 Februari 1555, in een plechtigen landdag te Brussel,
de Nederlanden af aan zijn zoon Philips 11. Het volgende jaar
schonk hij hem Spanje en zijn andere Staten, behalve Duitschland, waarover hij beschikte ten voordeele van zijn broeder
Ferdinand. Dan verliet de keizer ons land en nam zijn intrek
in een klooster te Yuste, in Spanje, waar hij in 1558 godvruchtig
overleed.
9. Keizer Karel en België. - Beoordeeling. - Naast Karel
den Groote was Keizer Karel de grootste vorst, die ooit in Europa
regeerde. Zonder hem, zouden wellicht de Turken Europa hebben
overrompeld en zou de Fransche vlag op onze openbare gebouwen
wapperen. Krachtdadig beschermde hij handel en nijverheid.
Wollen en linnen weefsels, rijke tapijten en fijne kanten, in ons.
lànd vervaardigd, bleven immer zeer gezocht ; landbouw en
veeteelt stegen in aanzien. De onlusten te Brugge en de verzan-·
ding zijner haven hadden den handel overgebracht naar Antwerpen, voordeclig gelegen aan den breeden en diepen Scheldestroom. België werd weerom een der rijkste en gelukkigste landen
van Europa en Antwerpen de eerste handelsplaats der wereld.
Het onderwijs liet onder zijn regeering niets te wenschen over
en letteren, kunsten en wetenschappen bloeiden flink op. Het
stadhuis van Gent, het Broodhuis te Brussel, het stadhuis van
Oudenaarde en de kapel van het H. Bloed, te Brugge, dagteekenelli
uit dien tijd.

XV Je HOOFDSTUK.

DE HARSBURGERS VAN SPANJE OF
SPAANSCH TIJDVAK (1556-1703).

Philips 11 en zijn nazaten beschouwden ons land als een louter
wingewest der Spaansche kroon.
Ook, heet het tijdsgewricht, begrepen tusschen den troonafstand van Keizer Karel en het
uitsterven van Philips nageslacht 1700), het Spaansch tijdvak.
Twee merkwaardige feiten bcheerschen die tijdruimte : 1e de
omwenteling der XVIe eeuw,
onder Philips 11 (1556-1598), gevolgd door de regeering der
P HILIPS u (1555-1598).
Aartshertogen Albert en Isaheila ; 2e de strijd tegen Frankrijk, wien het immer te doen was, het veroveringswerk van
Philips den Schooneen Ladewijk XI te voltooien.
DE OMWENTELING DEll XVI" EEUW.
1. -

Aanvang der regeering van Philips 11. -

De omwenteling broeit.

1. Karakter van Philips 11. - Philips was een hoog aangelegde prins, taai en werkzaam, onwrikbaar trouw aan het katholiek geloof en hevig gekant t egen het protestantismus.
Evenwel verkorf hij het aldra bij de Belgen : 1e Op en top
een Spanjaard, verstond hij niet eens de taal van de Vlamingen
en had een hekel aan hun landaard. Hij vertrok in 1559 naar
Spanje en sedert zag men hem nooit in België weer.
2e Hij overtrof alle vorsten van zijn tijd in zijn streven naar
alleenheerschappij : al wat het bestuur betrof, wilde hij persoonlijk regelen van uit het Escuriaal. V(\()ral zette hi} zich schrap
waar het zijn ongeschonden oppergezag over de Nederlanden
gold. Van hier uit, immers kon hij voordeclig het hoofd bieden
aan zijn vijanden : Frankrijk, Engeland en de protestantsche:
prinsen van Duitschland.

-
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2. Inrichting van het bestuur. - Alvorens naar Spanje te
vertrekken, stelde PJzilips IJ zijn zuster Margaretha van Parma,
als Landvoogdes aan. Zij was bijgestaan door een Staatsraad,
waarvan de voornaamste leden waren : Granvelle, bisschop van
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Atreeht, later aartsbisschop van Mechelen ; ·wmem van Oranje,
de Zwijger », gouwheer der provinciën Holland, Zeeland en
Utrecht ; Viglius, rechtsgeleerde ; de graven van Berlaymont,
yan Egmont en van Hoorn.

<<
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Voor de XVII provinciën bestonden er maar twee bisdom~
men : Utrecht en Doornik. Op 's konings verzoek, werden er
door den paus veertien nieuwe opgericht, o. a., de bisdo:nmen
Brugge, Gent, Antwerpen, Ieper, Namen, en het aartsbisdom
Mechelen. Anderzijds, bij het zien van den vooruitgang der ketterij, al even gevaarlijk voor den Staat als voor den godsdienst,
beval Philips 11 de vroegere plakkaten in al hun strengheid uit
te voeren.
3. Oorzaken der omwenteling. - De voornaamste oorzaken
der nationale en godsdienstige ouwenteling waren :
1e De protestantsche Hervorming : overal waar zij doordrong,
had zij een droeven nasleep van allerlei onlusten ;
2° De Slaatkunde van Philips I I : haar streven druischte rechtstreeks in tegen het nationaal gevoel der Belgen ;
3° De heerschzucht van den prins van Oranje : oen den koning
hier te lande den voet te lichten, en in zijn plaats te tronen,
wist hij zijn voordeel te halen uit de grieven van het volk en de
misnoegdheid van de edelen .
.2. -

Uitbarsting der omwenteling onder Margaretha van Parma {1558-1567)

1. Wegzenden der Spaansche troepen.- Vertrek van Granvelle.
- Vooreerst eischte men het wegzenden der Spaansche troepen
en, na hun vertrek (1561), het ontslag van Granvelle. De aartsbisschop van Mechelen was het invloedrijkste lid van den Staatsraad en den koning zeer verkleefd : daarenboven, hij was een
vreemdeling en uit dien hoofde ook, was de adel hem vijandig.
Zijn heengaan, verre van den tegenstand te ontkrachten, stijfde
de voorstanders der ketterij in hun drijverijen.
2. Eedverbond der Edelen. - De koning, door de landvoogdes
zelf tot verzachting der plakkaten aangezocht, wilde van geen
toegeven hooren .en 't Land kwam meer en meer in gisting. De
adel reikte de hand aan de hervorming en teekende, in groot
getal, het vermaarde V er bond der edelen. Zij verbonden zich
onder eede, elkander bij te staan, de vrijheden van 't Land uit
alle macht te verdedigen en het invoeren der Spaansche Inquisitie de beletten. In een verzoekschrift aan de landvoogdes,
eischten zij de afschaffing der plakkaten en het samenroepen
der Algemeene Staten. Om de landvoogdes gerust te stellen, die
bij hun talrijk voorbijtrekken ontstelde, zegde haar de graaf
van Berlaymont : << Vrees niet, Mevrouw, het zijn maar geuzen I »
8
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DE V ERBONDEN EDELEN BRENGEN HUN V E R7.0EKSCHRIFT AAN
MARGARETI-IA VAN PARMA .

3. Wanordelijkheden. - Het gemeene volk, door de hagepreêken van dweepzieke protestanten opgeruid, sloeg tot de
ergste baldadigheden over. Meer dan vierhonderd kerken en
kloosters werden verwoest en tal van kunstschatten verbrijzeld.
Deze buitensporigheden verwekten in veler gemoed een kentering ten goede. Nog was het tijd, om door verzoenend optreden
den vrede te herstellen, doch Philips, in stede van zelf naar België
te komen, zond den hertog van Alva om het oproer te dempen.
3. -

Uitbreiding der omwenteling onder den lierlog van Alva (1567-1573),
en Requesens (1573-1576).

1. Karakter van den hertog van Alva. - Alva was een bekwaam veldheer. den katholieken godsdienst en den koning zeer
verkleefd maar uitermate trotsch en onverbiddelijk streng.
Talrijke personen in de vorige beroerten min of meer betrok-

115-':ken, verlieten het land bij
het naderen van Alva. De
prins van Oranje, de
grootste plichtige, week
naar
Duitschland.
De
landvoogdes legde haar
ambt neder en vertrok
naar Italië.
2. Berocrtcraad. - Het
eerste werk van Alva was
het instellen van den beroerteraad, door het volk
weldra bloedraad genoemd.
Het was een rechtbank,
waarvoor elkeen had te
verantwoorden, die van
deelname aan het oproer
beticht werd.
DE HERTO G YAN AT.VA.
D e b eroerteraa d ' Of "laar een srllilderi i van A . Moro
schoon niet bestaanbaar
(1512-1577).
met de wetten van ons
Paulu Nels, Brussel.
land, was evenwel, voor dien beroerden tijd, een noodzakelijke
instelling en volkomen te rechtvaardigen . Het wettig geza&

RAAD VAN B E HOE.RTEN.

immers, heeft het recht buitengewone maatregelen te nemen
tot herstelling der orde. Wat men enkel Alva en zijn recht-
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optreden. Plichtigen werden veroordeeld, die men, om bewezen diensh~n. diende genade te schenken, zooals b. v. de graven van Egmont en van Hoorn, te Brussel onthoofd, den 5 Juli
1568.
3. Nieuwe belastingen. - Om in de onkosten van den oorlog
tegen den prins van Oranje te voorzien, hief de hertog zware
belastingen, hetgeen het volk in hooge mate misnoegde.
4. Oorlog tegen den prins van Oranje. - De prins van Oranje
was met een leger uit Duitschland gekomen, en zijn broeder,
Lodewijk van Nassau, had Bergen bemachtigd Alva heroverde
Bergen en dreef Willem den Zwijger over den Rijn terug.
Ondertusschen nestelden
zich de Bosch geuzen, in Vlaanderen en Henegouw, en veroverden de Walergeuzen,
onder Willem van der Marck,
het Everzwijn der Ardennen,
de haven van den Brie[, aan
de monding der Maas (1572).
Dit was het teeken voor de
Noordelijke Nederlanden om
zich van Spanje los te
wringen.
Alva teruggeroepen (1573).
- Philips 11, inziende dat
Alva's strengheid niets goeds
uithaalde, maar integendeel
den opstand nog aanvuurde,
riep hem naar Spanje terug.
5. Requesens (1573-1576).
- · Lorlewijk van Requesens,
Alva's opvolger, was een gematigd, vredelievend mensch
k ••
d
·
STANDBEELD VAN DE GRAVEN VAN
apper ri]gSman.
en een
EGMONT E N VAN HOORP'l.
Hij ontbond den Beroerte(Kleine Zavel, Brussel).
raad, schafte de belastingen
Phoio Nels , B russel.
af en stond een algemeene kwijtschelding toe. Op de Mookerheide,
bij Nijmegen, versloeg hij de broeders van den prins van Oranje.
Daarna sloeg hij het beleg voor L eiden : Willem de Zwijger deed
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wanorde aftrekken (1574). Requesens bemachtigde nog de eilanden
Duiveland en Schouwen, in Zeeland, en stierf plotseling te Brussel,
in 1576.
6. Bevudiging van Gent (1576). - Na den dood van Requesens, nam de Staatsraad het bewind in handen en riep de afgevaardigden van verschillende provinciën bijeen, die de zoogenaamde Bevrediging van Gent teekenden. Dit verdrag beoogde
het vertrek der Spaansche troepen en het bedaren der godsdienstige beroerten. De Spaansche soldaten, ondertusschen, sedert
maanden zonder soldij, verbitterd, en door de Staten vogelvrij
verklaard, sloegen aan 't muiten : zij plunderden Maastricht en
Antwerpen, waar veel personen omkwamen. Deze gruwelen
staan bekend onder den naam van << Spaansche Furie n (1576).
4. -

Don Juan van Oostenrijk ( 1576-1578) Regeeringloosheid.

1 Eeuwig edikt. - Middelerwijl kwam de nieuwe landvoogd,
Don Juan van Oostenrijk, in België aan. Door zijn Eeuwig Edikt,
keurde hij de Bevrediging van Gent goed en was er reeds meè
begonnen de Spaansche troepen weg te zenden, toen het kuipen
van den prins van Oranje hem verplichtte ze terug te roepen.
2. Inneming de:r eitadel van Namen, slag bij Gembloers. Om zich tegen een on verhoedschen aanval te beveiligen, nam
Don Juan, bij verrassing, het kasteel van Namen in. Hierop
deed de prins van Oranje, door de Staten, den landvoogd een
landverrader verklaren en den aartshertog Mathias als landvoogd erkennen. Maar Don Juan liet zich niet onbetuigd en versloeg het leger der Staten bij Gembloers. Weinig nadien stierf
hij, slechts twee en dertig jaar oud (1578).
Hij liet het land in een volslagen regeeringloosheid. Matbias
kreeg als mededinger den hertog van Anjou, door de Fransehen
gesteund en den palatijnsehen prins Casimir, door de Duitsehers
vooruitgetracht. Eindelijk, te Gent, stichtten de Calvinisten
een soort van zelfstandige republiek, naar 't model van Geneve.
5. -

Einde der omwenteling onder Farnese (1578-1592).

1. Alexander Farnese. - Farnese, zoon van Margaretha van
Parma, bevelhebber en opvolger van Don Juan, was een ervaren,
krijgsman en in staatszaken uitstekend onderlegd. Behendig
wist hij de katholieken van de partij der omwenteling afhandig
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België onderworpen.
2. Verdrag van Atrecht (1579). - Unie van Utrecht (1579).
- Afscheuring der Noorderprovinciën. - De gruweldaden der
protestanten verwekten in de Waalsche provinciën een hevig
verzet tegen de hervorming. Zij verklaarden den katholieken
godsdienst en den koning getrouw te blijven en sloten met Farnese
het Verdrag van Atrecht, waardoor zij het oppergezag van Spanje
erkenden .
De prins van Oranje bewerkte toen, door de Unie van Utrecht,
een nauwere toenadering tusschen de Noorderprovinciën. Weinig
nadien, scheurden zij zich van Spanje af en vormden de Republiek der V ereenigde Provinciën, met den prins van Oranje als
3ladhouder.
3. Herovering van België. ~ Einde der Omwenteling. - In
weerwil der vreemde hulp, welke de opstandelingen, vooral uit

PHI L IPS VAN MARNIX V E RDEDIGER VAN ANTWERPEN TEG E N F ARNESE.

Frankrijk, ontvingen, heroverde Farnese achtereenvolgens Maastricht, Doornik, Gent, Brussel en andere steden. Antwerpen, dat
na de Spaansche, ook een Fransche furie bad beleefd, bood een
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schepen afsluiten en nam eindelijk de stad in, na een beleg van
dertien maanden (1585). Gansch België, uitgenomen Oostende,
was opnieuw aan Spanje onderworpen. Farnese overleed in 1592.
4. Gevolgen van de omwenteling der :XVIe eeuw. - België,
vroeger het rijkste land der wereld, was verarmd en ontvolkt.
Landbouw, nijverheid en handel waren ten onder. De landman,
door den fiscus uitgezogen, liet distels en doornen op zijn akkers
groeien ; bekwame vak:nannen en kooplieden hadden de wijk
geno:nen naar veiliger oorden. Onderlinge haat en wrok doorkankerde de sa 'Jlenleving. De Nederlanden werden in twee Staten
gesplitst : Holland -onafhankelijk en de hervorming toegedaan,
en België - aan Spanje en aan den katholieken godsdienst getrouw. De schuld van al den ra:npspoed, die toenmaals ons land
teisterde, weegt vooral op de aanhangers van de hervorming,
die den burgeroorlog ontstaken en evenals eertijds de Leliaerts.
den vreemdeling te hulp riepen.

XVIIe HOOFDSTUK.

BELGIÎ ONDER ALBERT EN ISABELLA.
1. De Nederlanden zelfstandig. - In 1598 stond
Philips II de Nederlanden
af aan zijn dochter lsabella, die met Aartshertog

Albert

van

Oostenrijk

in 't huwelijk trad. Evenwel, zoo de echt der
Aartshertogen kinderloos
bleef, moesten de Nederlanden aan Spanje terugkeeren
daarenboven
mocht enkel de katholieke godsdienst geduld
worden, en was het de·
Nederlanden
verboden
met Indië handel te drijven.
2. Strijd tegen Holland.
- De Hollanders wilden
PORTRET VAN ISABELLA DOOH P.P . RUBENS het oppergezag van Albert
(1 577- 1640 1·
en Isabella niet erkennen.
Alberttrok op tegen Maurits van Nassau, maar verloor den slag bij Nieuwpoort (1600). De
overwinning van Maurits bleef zonder gevolgen : zijn verliezen
waren te. groot om den strijd voort te zetten. Het volgende jaar,
begon Albert de belegering van Oostende : de stad kreeg versterking langs de zee, en werd maar ingenomen na een beleg van drie
jaar. Kort daarna werd een lwaal, arig besland gesloten (16091621). De aartshertogen erkenden de onafhankelijkheid van
Holland.
3. Bestuur. - De aartshertogen, begaan met het welzijn van
hun volk, deden al wat zij konden om de rampen der omwente-
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Hoeven rezen op, nieuwe dijken beschermden Vlaanderen tegen
overstroomingen, de akkers werden weerom bewerkt. Talrijke
uitgewekenen keerden in het land terug, en meer dan driehonderd
kerken werden heropget ouwd.
Het onderwijs vooral, werd aangemoedigd. De Hoogeschoof
van Leuven, naar de getuigenis van Justus Lipsius, telde zeven
duizend leerlingen. In de bijzonderste steden werden achttien
colleges opgericht ter bevordering van het middelbaar onderwijs.
Het lager onderwijs, dank zij de geestelijkheid, werd aanzienlijk.
uitgebreid : de synode van Mechelen beval dag- en avondscholen
op te richten overal waar er nog geen bestonden .
De wetten, in onbruik geraakt, traden opnieuw in voege : rust
en veiligheid werden hersteld. Het Eewig Edikt (1611), voltrok
hetgeen Keizer Karel en Philips 11 hadden begonnen voor de eenheid van wetgeving en rechtswegen in onze provinciën.
Een oogenblik staken de gilden te Brussel het hoofd op en
eischten het behoud hunner aloude voorrechten, maar de opstand
werd gemakkelijk onderdru kt.

ONTVA NG ST B IJ R U B E NS .

4. Wetenschappen, letteren, kunsten. - Onder de beroemdemannen, die destijds in de wetenschappen, letteren en kunsten:
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een geleerde humanist ;
Sirnon Stevin, vermaarde
wiskundige, schrijver van
een hooggeschat werk :
« W isconstige gedachtenissen >> ; Andreas Vesalius, de
vader der ontleedkunde ;
Dodoens, van Mechelen,
schrijver van een verdienstelijk Cruydboek ; de geneesheer Van Helmont; de
aardrijkskundig en M ercalor
en Orlelius ; de bouwkundige Coeberger, die meer
dan drie duizend hectaren
akkergrond aanwon door
het droogleggen der proote
en der kleine moeren (WestVlaanderen). Jan Bollandus
P.P. RUBENS.

Pholo Nels, B.·ussel.

een geleerde Jezuïet, begon
het uitgebreide, streng wetenschappelijke werk <<Acta
Sanctorum ll. Al deze geleerden schreven hun werken in 't Vlaamsch of in
't Latijn.
Te Antwerpen stichtte
Plantijn, rond 1555, de
wijdvermaarde Plantijnsche
drukkerij ; K iliaan schreef
er zijn geleerd LatijnVlaamsch woordenboek, en
in 1605, werd het eerste
Europeesche
nieuwsblad
«Nieuwe Tijdingen « uitgegeven. Voor de letterkunde,
echter, was 't in ons land
een schrale magerte. Enkel

AFNEMING VAN HET KRUIS.

(P . Hubens).

Pholo Nels, Brussel.
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De Vlaamsche Schilderschool, dank zij het vernuft van Rubens,
den prins der Vlaamsche schilders, en van zijn leerlingen, Van
Dijck, Teniers, Jordaens, enz., verwierf een Europeesche befaamdheid.
5. Dood der Aartshertogen. - Albert overleed kinderloos
in 1621. België keerde aan Spanje terug. Isabella bleef onze provinciën besturen tot aan haar dood in 1633.

XVIIIe HOOFDSTUK.

BELGIË IN DEN STRIJD TUSSCIIEN
FRAl\KRIJK EN SPAl\JE.
I. Vrede van Munster in Westfalfn (1648). - Na het twaalfjarig bestand werd de oorlog tusschen Belgë en Noord-Nederland
hervat. In tusschen woedde ook in Duitschland de Dertigjarige
oorlog (1618-1648), waarin zich verschillende Belgische officieren
onderscheidden : 'i Serclaes, graaf van Tilly, opperbevelhebber
der troepen van keizer Maximiliaan, versloeg de Protestanten
en moest enkel het onderspit delven voor Gusiaaf-Adolf, koning
van Zweden, die zijn geloofsger.ooten te hulp was gesneld ;
Jan van Weerdl, behaalde aan 't hoofd der Keizerlijken, tal van
zegepralen en bedreigde zelfs Parijs ; Jan Bek, van zeer nederige
afkomst, wist zich tot veldmaarschalk op te werken ; Ernst
van Mansfeld, zoon van den gouverneur
Yan Luxemburg, stelde zijn militair talent ten dienste van de Protestanten.
Gedurende het laatste tijdvak van dien
oorlog, koos Frankrijk epenlijk de
partij van de Protestanten en verbond
zich met Holland tegen de Spaansche
Nederlanden. De Franschen, aangevoerd
door Condé, behaalden in België de overwinning tij Rocroy (1643) en dachten
eraan België in te palmen, toen Holland
het zich bewust werd, dat het zoo 'n
nabuur als Frankrijk mettertijd ook
coNoÉ.
in zijn vaarwater zou krijgen. Het sloot
.derhalve met Spanje het Verdrag van
Munster (1648). De Spaansche koning, Philips IV, erkende de
onafhankelijkheid van de Vereenigde-Provinciën, en stond
hun het grondgebied af door hun legers in Noord-België,
veroverd. (Huidige grens omtrent). De Schelde, het Sas van Gent
en andere << zeemonden n werden voor de Belgische schepen
gesloten. Dit was de dood voor onzen handel.
2. De oorlogen van Lodewijk XIV in België. - a) Spaansche
oorlog.- De Vrede van Munster verzoende Frankrijk met Spanje
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van Loctewijk XIV behaalde Turenne
tal van overwinningen en werd Spanje
gedwongen den Vrede van de Pyreneeën te onderteeken en (1659). Hierbij
stond het Artesië en vele plaatsen in
Vlaanderen en Luxemburg aan
Frankrijk af.
b) Devolutie-o orlog.- Bij den dood
van Philips IV, koning van Spanje,
eischte Loctewijk XIV, volgens het
de
zoogenaamd e devolutie-re cht,
naam
in
op,
Nederlanden
.Spaansche
TURENNE.
van zijn gemalin Maria-Theresia, dochter van Philips IV. Daar die streken hem geweigerd werden
veroverde hij ze met verbazende snelheid, maar het Drievoudig
Verbond (Engeland, Holland, Zweden), dwong hem tot den Vrede
van Aken (1668), waarbij enkel Rijsel, Armentières, Bergen en
Douai bepaald aan Frankrijk afgestaan werden.

c) Oorlog met Nederland. - Loctewijk besloot zich 'op Holland
te wreken. Hij zonderde de jonge Republiek van haar bondgenoaten af, en besprong ze met een machtig leger, maar ze werd
gered door de waterlinie en door haar stadhouder, Willem van
Oranje. Denemarken , Spanje, Duitschland en Engeland sloten
zich bij Holland aan, en ons rampzalig vaderland werd het hoofd-
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Seneffe (1674), Turenne hield de keizerlijken in bedwang en
Dusquesne behaalde verschillende overwinningen op zee. In 1678
kon Loctewijk den Vrede van Nijmegen voorschrijven, waarbij
Holland zijn grondgel:.ied ongeschonden behield, doch zeven
Belgische steden (Aire, St-Omer, Cassel, Bailleul, Valenciennes,
Condé en Bouchain) den Fransehen roofzucht ten prooi vielen.
d) Oorlog tegen het Verbond van Augsburg. - Na den vrede
van Nijmegen richtte Loctewijk XIV, steeds op veroveringen belust, kamers van inlijving« Chambres de Réunion >J op, die zouden
onderzoeken, welke streken voorheen deel hadden uitgemaakt
van gebieden, die bij den Vrede van Mur.ster, van de Pyreneeën
en van Nijmegen aan Frankrijk waren afgestaan. In vollen vrede
annexeerde hij tal van steden in Zuid-België. Die rooverijen
joegen andermaal Europa tegen hem in 't harnas. Willem liJ
bracht het Vertond van Augsl:urg tot stand, en weeral werd er
in geheel West-Europa :rr.aar vooral in België gevochten. In ons
land verloren de Fransehen den slag bij Wal court, maar aangevoerd door Luxembourg behaalden ze nadien schitterende overwinningen bij Fleurus, Steenkerke en Neerwinden. Brussel werd
in 1695 wreed beschoten en meer dan vier duizend woningen
gingen in vlammen op. Eindelijk sloten de uitgeputte partijen
den Vrede van Rijswijck, waarbij Frankrijk enkele veroverde
steden behield.
Omtrent dien tijd werd België bestuurd door MaximiliaanEmmanuel, keurvorst van Beieren, een dapperen en verstandigen
prins, die Brussel uit zijn puinen ophielp en al het mogelijke deed
om de uiterste ellende van die rampvolle oorlogstijden eenigszins te lenigen.
e) Spaansche erfenisoorlog. - Verdrag van Utrecht (1713).Einde der Spaansche heerschappij. - In 1700 stierf Karel III
laatste afstammeling van Philips II. Hij had, hij testament, al
zijn landen geschonken aan Philips van Anjou, kleinzoon van
Lorlewijk XIV, koning van Frankrijk. De keizer van Oostenrijk, echter, naaste bloedverwant van den overleden koning,
eischte de erfenis op en sloot een verhond met Engeland en
Holland. De Fransehen werden verslagen bij Iiamillies (1706).
bij Oudenaerde (1708), en bij M alplaquet (1709). Het vredesverdrag, in 1713 te Utrecht geteekend en te Rastadt (1714), bekrachtigd, scheidde België van Spanje en vereenigde het met
Oostenrijk.
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te Antwerpen, in 1715, het zoogenaamd Bareeltra/daal geteekend.
De Hollanders wilden dat ons land hun zou dienen als een l:areel'
tegen Frankrijk. Zij verkregen het recht een garnizoen te leggen
in de Belgische steden Namen, Doornik, Meen en, Waas ten,
Ieper, Veurne en in het fort Knokke.
De Schelde bleef voor den Belgischen handel gesloten en de
Belgen moesten jaarlijks aan de Hollanders een aanzienlijke som
betalen tot onderh_(}ud der bezettingstroepen.
4. Rampen voor België in de XVIIe eeuw.- Frankrijks eeuwigen droom, zijn grenzen uit te zetten tot aan den Rijn, wilde
Loctewijk XIV kost wat kost verwezenlijken. Van af den slag
der Gulden Sporen (1302) tot den vrede van Utrecht, waren de
Fransche legers zeventig maal in België gevallen, waarvan acht
en derig keeren sedert den vrede van Munster (1648). Telkens
verwoestten zij het land, roofden en plunderden, legden steden
en dorpen in asch en vermoordden mannen, vrouwen en kinderen.
Maar nooit zal het iemand in gedachten benaderen, met wat.
lijden en ellende Frankrijks heerschzucht onze voorvaderen
overstelpte in de XVIIe eeuw. Het was een tijdperk van onherstelbare onheilen voor de Zuidelijke Nederlanden, zoo bloeiend
tijdens de gemeenten, zoo hooghartig en fier onder de hertogen
van Burgondië, zoo roemrijk onder Karel V. Ruim anderhalf
millioen Fransche soldaten hebten toen onzen grond betreden :
van het vruchttare, volkrijke, vermaarde en geduchte België,
bleef weinig meer over. De Belgen werden machtelooze toeschouwers en slachtoffers van de verbrokkeling van hun land. Handel,
nijverheid en landbouw waren te niet en hun herleving in de
kiem geknakt. Verloopen soldaten en baanstroopers doorkruisten
het land, moordden en brandden en pijnigden gruwelijk de bewoners.
Toen, bij stonden, een luwte kwam aan het krijgsgewoel der
legers, die immeraan uit het Zuiden aanrukten, klonk uit alle
oorden het klagen en stenen van een verarmd, verkort, verguisd,
gemarteld volk. ((Gij Franschen», zuchtten onze vaderen, ((gij hebt
ons het l~ven bitter gemaakt. Gij hett ons tranenbrood doen
eten, ons zweet afgeperst, ons vermogen ingeslokt, onze vreugde
vergald, ons bloed geëischt, de helft onzer dagen verteerd. >>
Dit was het hartverscheurend tooneel dat onze provinciën,
steeds door Frankrijk begeerd, bedreigd en aangevallen, gedurende een halve eeuw te aanschouwen gaven.
(( Hongersnood en ziekten verzwaarden de rampen van den.
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andere, de twee derden der bevolking weggerukt. De schrikkelijke Winter van 1709, de strengste, die volgens menschengeheugen West-Europa ooit bezocht, deed de ellende haar toppunt
bereiken. Dusdanig was voor België de XVIJe eeuw, die terecht
.de ongelukseeuw genoemd wordt. >>
(Kurth).

xrxe HOOFDSTUK.
OOSTENRIJKSCH TIJDVAK (1713-1792).
Algemeen kenmerk. - Het Oostenrijksch tijdvak omvat de
heele XVIIIe eeuw, die het koningdom naar zijn toppunt van
macht voerde, en naderhand alle tronen aan 't wankelen bracht.
In onze streken bleef de bestuursvorm van Keizer Karel bewaard,
maar de Staat dong meer en meer naar het hooge woord in burgerlijke en kerkelijke aangelegenheden. (Zie Algemeene Geschiedenis : Philosophisme en verlichte despoten).
I. -

REGEERING VAN KAREL VI (1713-1740).

Prins Eugeen van Savoie, door
tot landvoogd onzer provinciën
Oostenrijk,
Keizer Karel VI van
benoemd, droeg zijn gezag over aan den Markgraaf van Prié,
een Italiaansch edel.nan. De nieuwe bestuurder was ervaren in
staatszaken, maar willekeurig, inhalig, trotsch en sluw, en daarenboven heel onbekend met de zeden en gebruiken de'r Belgen.
I. lle markgraaf van Prié. -

1e De mistevredenheid
2. Oorzaken der onlusten in België. verwekt door het Bareeltraktaat, waardoor de dierbaarste rechten
der Belgen werden over 't hoofd gezien ;
2e De afkeer van den landvoogd voor onze gemeentevrijheden :
hem docht, dat de Belgen, vooral de Brabanders, er te veel hadden;
3e Het karakter van den landvoogd, dat het volk noch eerbied, noch liefde inboezemde ;
4e Het ingewikkeld belastingstelsel. Tweemaal 's jaars vergaderden de Staten van Brabant om over de belastingen te stemmen. De lasten, door den adel en de geestelijkheid aangenomen,
moesten worden goedgekeurd door de burgerij of derden stand.
Nu, 't was vaak een onbegonnen werk, de burgemeesters, schepenen, raadslieden, dekens der amtachten van de verschillende
steden akkoord te stellen in zulke geldheffingen, vooral als de
gemoederen aan 't gisten waren.
3. Eischen van den Markgraaf. - Om te voldoen aan de verplichtingen van het Bareeltraktaat, vorderde de landvoogd
de betaling der achterstallige belastingen. Tevens eischte hij
ook dat de dekens der ambachten trouw zouden zweren aan
een reglement, dat de vrijheden van het volk inkortte.

9

-130-

4. Verzet en opstand. - De gilden en hun dekens legden zich
niet zonder verzet bij de eischen van den landvoógd neder :
zelfs kwam het tot erge onlusten. Enkele vendels herstelden de orde, waarna Prié vijf gildedekens in hechtenis deed nemen.
Onder de gevangenen bevond zich de negen
en vijftigjarige grijsaard Anneessens, schaliedekker en stoelvlechter van beroep. Hij was een
edel, verstandig en welsprekend man, een koene
verdediger der gemeentevrij heden, en stond hierom
in hoog aanzien bij het volk.
Anneessens werd ter dood veroordeeld en te
Brussel onthoofd (1719). Het volk beweendt'
hem als een martelaar der vrijheid.
5. Oost-Indische Zeevaartmaatschappij. -- In
1715, knoopten eenige Belgische reeders betrekkingen aan met Oost-Indië. Welslagen bekroonde hun werking en leidde in 1719, tot het stichten eener
{)osl-Indische Zeevaarlmaalschappij. Groot was de hoop det·
ANNEESSENS.

AANHO U DIN G VA N AN NEESS E:-< S

( 1717 ).

Belgen in deze vaderlandsche onderneming. Spijts de afgum;t
en de tegenwerking van Holland, Engeland en Frankrijk, gedijde
de maatschappij . in macht en voorspoed. Karel VI, echter,
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offerde onze welvaart aan zijn eigen belangen op. Om van de
vijandelijke mogendheden de erkenning zijner Pragmatieke
Sanctie (1) te verkrijgen, ontbond hij, op hun verzoek, de OostIndische maatschappij.
6. Maria-Eiizabeth. - In 1724 werd de Markgraaf van Prié
teruggeroepen en vervangen door de aartshertogin MariaElizabeth, zuster van den keizer. Deze wijze landvoogdes bestuurde ons land gedurende 16 jaar met een haast souvereine
macht en won de genegenheid der Belgen. Ze stierf in 1741, nog
geen jaar na haar broeder, keizer Karel Vl.

INTREDE VAN KAREL VAN LOHHEINEN TE BHUSS EL .

11. -

MAHIA-THERESIA (1740-1780).

1. Buitenlandscbe staatkund(~. - Nauwelijks was Karel VI
overleden, of Frankrijk en Pruisen verbraken hun gegeven
woord en vielen Maria-Theresia, 's keizers oudste dochter en
opvolgster, t' allenkante aan. Dank zij de trouw der Hongaren,
slaagde zij er in haar vijanden uit Oostenrijk te drijven.
Dan vielen de Fransehen in België, Zij wonnen den slag bij
Fontenoy (1745 ), en verklaarden België met Frankrijk veree(1) Akte waardoor bij zijn dol'hler \l a r ia -TherPsia tol
a:1n-wees .

zi~n
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weggevoerd, het volk onder
lasten neergedrukt. Het
verdrag van Aken (1748),
stelde een einde aan dien
ellendigen toestand. België
verademde onder Oostenrijk en de belasting ten
bate der Hollandsche be·
zetting, werd afgeschaft.
2. Binnenlandsrhe staatkunde.- Bestuur van Karel
van Lorreinen. - MariaTheresia benoemde haar
schoonbroeder, Karel van
Lorreinen, tot landvoogd
van België. Karel was een
verlicht, wijs en edel man.
Immer behartigde hij het
welzijn van zijn onderdanen
en ontzag hun eeuwenoude
" t ll"
"h d
DE HONGAREN ZWEREN TRO U W AAN HUN
en lDS e mgen .
VriJ e en
KONIN G IN MARIA-THERESIA.
Ook, won hij dermate de
achting en de liefde der Belgen, dat zij hem, nog tijdens zijn
leven, een standbeeld oprichtten.
3. Landbouw, nijverheid, handel. - Uitgestrekte heiden werden ontgonnen, moerassen drooggelegd en polders ingedijkt.
Het uitroeien en aanleggen van bosschen werd geregeld en tal
van braakliggende akkers opnieuw bebouwd. De landbouw
bloeide op : de grondeigendom steeg aanzienlijk in waarde, de
landelijke bevolking groeide aan en genoot de vrucht van haar
arbeid, in vrede en voorspoed.
Kant- en tapijtwerk, linnen- en lakenweefsels vonden grif
aftrek. Suikerraffinaderijen, glasblazerijen, rijtuig-, papier- en
zijdefabrieken kwamen tot stand. De haring- en kabeljauwvangst
·
genoot een krachtige bescher.u ing.
De handel herleefde. Talrijke verkeerswegen werden verbeterd of aangelegd, vooral in Vlaanderen. Stapelhuizen rezen op
in de voornaamste steden en regelmatige vervoerdiensten brachten de koopwaren van Noord naar Zuid, van Oost naar West.
Orde werd ook gebracht in het geldwezen. Het geldelijk be-
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toegekend.
Tot aanmoediging van Wetenschappen, Letteren en Kunsten.
stichtte Maria-Theresia te Brussel een keizerlijke Academie (1772).
die een krachtigen stoot gaf aan de geschiedkundige studH~n.
Heel het land door werden teekenscholen opgericht en rezen tal
van opentare getouwen op. Brussel werd een der schoonste
hofsteden van Europa ; rondom het park lijnden breede straten
met monumentale gebouwen.

LUIK . -

STANDBEELD VAN GRÉTRY.

In dien tijd leefden ook enkele kunstenaars: Verhaegen, van
Leuven. schilder; Delvaux, van Gent, beeldhouwe r; Gretry en
Gossec, van Luik, toondichters.
4. Maria-Theresia en het onderwijs. - In 1776 werd een reglement afgekondigd, waardoor het lager onderwijs op een nieuwen voet werd ingericht en een leerprogramma vastgesteld.
Na de afschaffing der Jezuïeten-orde, werden in de voornaamste
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v:an minder belang. Het hooger onderwijs bloeide te Leuven,
waar een scheikundig laboratorium en een museum voor natuurlijke historie aan de hoogeschool werden toegevoegd.
Karel van Lorreinen overleed te Tervuren, in 1780. Hetzelfde
jaar volgde Maria-Theresia hem in het graf. De Belgen noemden
haar de Moeder van het Vaderland en beweenden rechtzinnig
hun beider afsterven.
111. -JOZEF 11 (1780-1790).
l. -

Zijn regeering.

1. Karakter. - Jozef II volgde zijn moeder Maria-Theresia
op. Hij was een begaafd en edelmoedig vorst, maar laatdunkend
en willekeurig. Hij verlangde oprecht het heil zijner onderdanen
maar in zijn ijver om alles te hervormen, haalde hij hun godsdienstige en nationale instellingen omver en wilde al zijn ondernoorige volkeren onder één kam scheren. Goddeloaze beginsen, uit Frankrijk overgewaaid, dienden hem veelal tot richtsnoer en leidden hem tot daden, die indruischten tegen het christelijk gevoel der Belgen.
In 1781 bezocht hij onze gewesten en benoemde Albert
van Saksen-Teschen, echtgenoot zijner zuster Maria-Christina,
tot landvoogd van België.
2. Buitenlandsche staatkunde. - In 1782 deed Jozef 11 de
sterkten neerhalen, waarin de Hollanders, krachtens het Bareeltractaat, garnizoen hielden en de vreemde troepen moesten
het land ontruimen. Minder glad liep het van stapel met zijn
streven naar een vrije vaart op de Schelde : de Keteloorlog bracht
tien millioen gulden in de keizerlijke schatkist, maar liet de
Schelde gesloten.
3. Binnenlandsche staatkunde. -- Hervormingen. - Jozef IJ
droomde van een nieuwe samenleving en wilde alles op een andere leest schoeien. Sommige zijner hervormingen kwamen te
goeder uur en weerden tal van misbruiken en wantoestand en ;
maar de keizer drong ze op met geweld, zonder zich het minst
om zijn eed der Blijde Inkomst te bekreunen. Enkele zijner veranderingen, op godsdienstig gebied, waren kleingeestig, andere
hadden een nadeeligen nasleep : in alle ging de keizer zijn bevoegdheid te buiten.
a) Godsdienstige hervormingen. - Jozef II verbood de pro-
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kloosters en broederschappe n af, gaf een nieuwen catechismus
in 't licht en bemoeide zich zelfs met het regelen der kerkelijke
diensten, den kerkzang, de uitvaarten en de kleedij der nonnen.
Ter vervanging der bisschoppelijke seminariën, richtte hij een
algemeen Seminarie op te Leuven, en een te Luxemburg, en benoemde er leeraars, wier onderwijs met de christelijke leering
niet strookte. Hij verbood alle gemeenschap met den paus voor
kerkelijke aangelegenheden en streefde er naar, de Kerk van den
Staat los te maken van den H. Stoel.
b) Burgerlijke hervormingen. - In 1787 kondigde Jozef II
drie besluiten af, die heel het bestuurlijk en rechterlijk aanschijn
van België veranderden. Het grondgebied der aloude graafschap_pen en hertogdommen werd verdeeld in negen kreitsen of kringen, en hun vroegere besturen tot één eenig Raadshof versmolten.
Het rechtswezen werd op nieuwen voet ingericht, door het instellen van vier en twintig rechtbanken van eersten aanleg, twee
hoven van beroep en een verbrekingshof.
2. -

Brabantsche Omwenteling ( 1789).

l. Oorzaken. - De hervormingen van Jozef II baarden heel
wat verbittering onder het volk en liepen ten laatste uit op een
omwenteling waarin de Staten van Brabant de hoofdrol speelden. De tegenstand, dien de keizer ontmoette, stijfde hem in
zijn hervormingsplannen en om den weerstand te breken, zond
hij den graaf van Alton met een krijgsmacht naar België af.
2. Voorteekeus van de Omwenteling. - Herhaalde malen
reeds hadden de Provinciale Staten de belastingen geweigerd.
Hun afvaardigingen tot den Keizer en het vertoog van kardinaal
van Frankenberg, aartsbisschop van Mechelen, brachten geen
bemiddeling. Jozef II, stijfhoofdiger en willekeuriger dan ooit,
schafte de Blijde Inkomst af. Toen brak de omwenteling los.
- 3. Overwinning der patriotten. - De Vereenigde Staten van
België. - Een groot aantal misnoegde Belgen waren naar Hol]and uitgeweken en vormden er twee partijen : de Statisten en
de Vonckisten. Hun leiders, Van der Noot en Vonck, brachten
te Breda een klein leger te been, waarvan zij het bevel toevertrouwden aan kolonel Van der M eersch. De Patriotten vielen
in de Kempen en versloegen de Oostenrijkers bij Turnhout. Dan
stond het heele land op, en verjoeg de keizerlijke troepen tot
in Luxemburg. Te Brussel werd de onafhankelijkheid der V ereenigde S:aten van België uitgeroepen.
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'Partijen, wier samenwerken het land tevrijd had, bleven het
echter niet eens, t oen het zaak was het te tuur in te richten.
De Vonckisten hingen nieuwere denkteelden aan en eischten
hervormingen in democratischen zin ; de Statisten, integendeel,
wilden het hek aan den ouden stijllaten hangen. De Vonckisten
dolven het onderspit : Vonck vluchtte naar Frankrijk en Van
der Meersch, die hun partij was toegedaan, werd in hechtenis
genomen.

SLA G BIJ

TURNHOUT.

Int usschen was J ozef II gestorven (1790). Op zijn grafsteen
had hij doen beitelen : >> H ier ligt Jozef IJ, die in al zijn ondernemingen ongelukkig was ! >> Zijn troeder en opvolf er Leopold IJ,
heroverde België, en schonk de Belgen hun vroegere instellingen
terug.

xxe HOOFDSTUK.
PRINSBISDOM LUIK.
(XVI", XVU•, XVIII• EEUW).

1. Heropbloei van Luik. - Behalve de kerken, had Karel dl:'·
Stoute te Luik alles in brand doen steken en vernietigen. 't
Scheen voor immer gedaan met de woelige stad. l\'a den dood van
den roekeloozen hertog leefde ze echter weer op en kreeg van
Maria van Burgondië, met het Perroen, haar vrijheden weder.
De Prinsbisschoppen zorgden over 't algemeen voor het welzijn
van het volk en gedurende drie eeuwen nam Luik terug een eere- ·
plaats in onder de merkwaardige steden van België.

GERECHTSHOF VAN LUI '. ··· V OO HMAI.IG PALEIS DER PRINSBISSC HOPPEN .

2. Erard de Ja Marek.- - Erard de La Marck , kardinaal van de·
Roomseh-katholieke Kerk, en de grootste der Prinsbisschoppen
na Notger, regeerde in het begin van de XVJe eeuw. Hij hield
ketters en onruststokers buiten de grenzen van het land, en
sloot met Spanje het V erdrag van St-Ouentin (1518), dat Luik
onder de bescherming van Keizer K arel stelde. Onder zijn vreed- zaam bestuur nam de openbare welvaart toe en bloeiden kunsten .
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reusachtig bisschoppelijk paleis (14587 m 2 groot) en dit van de
St-Jacobskerk ; Frans Borset houwde de slanke zuilen uit, die
het inwendige van het paleis versieren ; Hendrik Suavius beitelde het borstbeeld van den H. Lambertus, waaraan hij de
trekken gaf van den regeerenden prins ; Lambertus Lombard,
te gelijk humanist, bouwkundige, schilder en graveerder, bouwde
met zijn leerlingen den heerlijken hoofdingang van de SintJacobskerk. Na een regeering van 32 jaar ontsliep Erard de la
Marck zacht in den Heer. Hij liet, met een onvergetelijken naam,
een stevig en duurzaam werk achter.
Zijn opvolger, Gerard van Groesbeek zette zijn werk voort.
Hij verzaakte evenwel aan het voortaan nuttelooze verbond
met Spanje en riep de onzijdigheid van het Prinsbisdom uit.
3. J)e Prinsen van Beieren. - Gedurende de XVIIe eeuw
bestegen Ernest, Ferdinand en Maximiliaan-Hendrik, alle prinsen
uit het machtige Huis van Beieren, achtereenvolgens den bisschoppelijken troon. Deze vorsten verschenen slechts nu en dan te
Luik, zoodat ze door het volk noch gekend noch gewaardeerd
werden. \Veldra laaiden de ecuwenoude twisten terug op met
hun nasleep van oproeren en omwentelingen.
Ernest van Beieren, opvolger van Groesbeek, was tevens aartsbisschop van Munster. Hij stichtte te Luik het Hospitaal van
Beieren.
Ferdinand van Beieren, neef van Ernest, volgde hem op in
zijn bisdommen Luik, Keulen en Munster. Gelijk al de prinsen
van dien tijd, streefde hij naar een onbeperkt gezag, en lag
haast voortdurend in strijd met het Luiksche volk, dat hij van
zijn voorrechten wilde berooven. Toen ontstonden in 't bisdom
twee machtige partijen : de Chiroux (zwaluwen), edelen en rijke
burgers, aanhangers van den prins, en de Grignoux (grommelpotten) of de volkspartij, die min of meer met Frankrijk heulde.
Meer dan eens kwam het tot bloedige straatgevechten. Ten
slotte behield Ferdinand de bovenhand, en om verdere onlusten
te voorkomen liet hij te Luik een citadel bouwen.
Maximiliaan-Hendrik van Beieren volgde zijn neef Perdirrand
,op. Gedurende zijn regeering leed het Prinsbisdom geweldig
'onder de verwoestingen door de legers van Loctewijk XIV in
:gansch België aangericht. De Fransehen maakten zich meester
van de citadel en deden ze in de lucht springen (1675). Na tal
van moeilijkheden met zijn onderdanen, hervormde MaximiJiaan de Luiksche Grondwet (1684). Het gezag van den Prins
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een nieuwe citadel.
4. Luiksche omwenteling. - Dank zij de nieuwe Grondwet
van Maximiliaan van Beieren, was de XVJIIe eeuw betrekkelijk
rustig. Ongelukkiglijk begon het volk, uit de politiek geweerd.
een steeds gretiger oor te leenen aan de goddeloaze en bedorven
letterkunde der Fransche philosophen. Het encyclopedisch
dagblad, dat Pieter Rousseau van Toulouse, in 1759, te Luik
uitgaf, ontstak den geestdrift van de Luikenaren. Het Kerkelijk
bewind, waaraan ze acht eeuwen onafhankelijkheid en een door
alle volken beneden vrijheid te danken hadden, scheen hun
achterlijk en ondraaglijk toe. Een onbeduidend feit, de sluiting
van een speelzaal te Spa, deed den 18 Augustus 1789 de omwenteling losbarsten.
De Prinsbisschop Cesar van Hoensbroek werd door de Staten
met uitzondering. van den Derden Stand in 't gelijk gesteld.
Zoo ontstonden twee partijen : de Aristocraten, die het onbeperkte
gezag van den Prins wilden handhaven en de Patriotten, die luidkeels talrijke hervormingen en een democratisch bestuur eischten.
Deze laatsten maakten zich meester van 't Stadhuis en dwongen
den Prinsbisschop allerlei toegevingen af. Hoensbroek, in stede
van zijn beloften te vervullen, vluchtte naar Duitschland, en
riep de hulp in van de Oostenrijkers, die hem in 1791 te Luik
herstelden. Hij stierf er den 3 Juni 1792.
Zijn opvolger, Frans Antoon de Méan, was de laatste prinsbisschop van Luik. Hij werd in 1794 door de Fransehen onttroond
en stierf in 1831 als aartsbisschop van Mechelen. Het gansche
prinsbisdom werd door Frankrijk ingepalmd en betaalde op wreede wijze de eer en het geluk voortaan één geheel te vormen
met de << groote zusternatie )). Kunstschatten, juweelen, schilderijen, alles wat waarde had sloeg den weg in naar Parijs of...
naar den smeltkroes ; de prachtige hoofdkerk van St-Lambertus
werd zeven weken lang geplunderd en ten slotte met den grond
gelijk gemaakt. Met haar verdween voor immer het zichtbaar
teeken van de Luiksche nationaliteit. Voortaan was Luik niets
meer dan de hoofdplaats van een der vele Fransche departementen, en het Luiksche volk, vroeger zoo prat op politieke autonomie en vrijheid, een gering onderdeel van een uitgestrekte conlederatie door tallooze oorlogen voor een tijdje recht gehouden.
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-DE NEDERLANDEN ONDER FRANKRIJK

XXIe HOOFDSTUK.

FRANSCH TIJDVAK (1794-1815).
I. -VEROVERING VAN BELGIË.

Leopold IJ stierf in 1792 en werd opgevolgd door zijn zoon
Frans II. Middelerwijl was in Frankrijk een omwenteling losgebroken, die er het koningdom door de republiek had vervangen.
Oostenrijk sloot een verl::ond met Pruisen tegen Frankrijk,
doch de Fransche generaal Dumouriez versloeg de Oostenrijkers
hij J emappes (1792). en veroverde België.
In 1793 wonnen de Oostenrijkers den slag bij Neerwinden,
maar leden de nede'rlaag een jaar nadien 1ij Fleurus. Gansch
België, het prins1isdom Luik inbegrepen, werd bij Frankrijk
1nfelijfd.
Wat nu onze vaderen te verduren kregen vindt ûjn weerga
niet in de vroegere of latere geschiedenis. Het Fransch beheer
is een zwarte tladzijde in onze geschiedenis ; de leus : Vrijheid,
Gelijkheid, Broederlijkheid, werd de lijkzang van vrijheid en
welvaart te onzent.
11. -BELGIË ONDER HET FRANS CU BEIIEEH.

1. Onder de Republiek. - België werd ingedeeld in negen
departementen en bestuurd volgens de Fransche grondwet,
die alle burgers gelijk stelde voor de wet. Het metriek stelsel
werd ingevoerd en de Schelde voor den handel geopend.
Een oorlogsschatting van tachtig millioen frank werd aan
België opgelegd. Lange rijen wagens, met allerhande kostbaarheden in goud en zilver, schilderstukken en kunstvoorwerpen,
rolden naar Frankrijk. Al wat eenige waarde had, werd opgeëischt
voor het onderhoud van het leger. Kerken en kloosters werden
onteerd en beroofd tot het laatste stuk ; paarden, vee en graan,
eetwaren en kleedingstukken, stoffen, laken, lijnwaad, leder,
hof- en veldvruchten, alles werd aangeslagen. De landelijke
gemeenten werden afgeloopen door benden voetbranders en
vliegende gelederen Sansculotten, tuk op buit, moord en brand.
De Republiek eischte al de klinkende munt op, maar betaalde
zelf met waardeloaze assignaten. Van 1794 tot 1798 had België
reeds meer betaald aan allerlei lasten en leveringen dan gedurende
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milliarden.
Geen wonder dan, dat landbouw, handel en nijverheid verkwijnden. De belastingen en opeischingen, gevoegd bij de gedurige oorlogen veroorzaakten een algeroeene armoede. « Als
gij al ons leder, al ons linnen, al ons laken zult weggehaald hebben n,
klaagden de wethouders van Brussel, « zullen wij dan met assignaten schoenen, hemden en kleederen :maken ? Zullen wij
assignaten eten, als wij geen brood :meer hebben ? >> Maar de\(

ASSI G NAT E N.

Fransehen bekreunden er zich weinig om dat het volk honger
leed en dat vrouwen en kinderen, bedelend langs de straten
doolden. België werd een uitgestrekt grafveld, waarover enkel
nog klonk het zuchten en weeklagen van ellende en wanhoop.
Tot daar hadden de Fransehen ons land getracht !
De Gregoriaansche tijdrekening werd afgeschaft, de namen
der maanden veranderd, de weken vervangen door decaden.
De Decadi of tiende dag was de rustdag in steê van den Zondag ;
nieuwe feesten werden ingevoerd t er vervanging der Kerkelijke
hoogdagen, de marktdagen werden verschoven en de kermissen
afgeschaft. De aloude gilden werden ontl:onden en hun bezittingen aangeslagen. Het Fransch werd overal als eenige taal
opgedrongen. Enkel de Fransche tekst van wetten en ambte-
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Het Vlaamsch werd uit het gerecht getannen en geen opentaar
stuk mocht in 't Vlaamsch gesteld zijn. De Vlaming, die terechtstond, verstond geen woord van hetgeen hem werd aangewreven, en om te weten wat zijn belastingstrief inhield, moest de
Vlaamsche landman een vertaler zoeken ! De omwenteling
had de hoogeschool van Leuven en alle vrije colleges gesloten ;
in openbare gestichten was het Fransch uitsluitend de voertaal.
van het onderwijs. Een Vlaamsch dagblad mocht enkel met
een Fransche vertaling verschijnen.
Elk uiterlijk kenteeken van den godsdienst moest verdwijnen.
Kruis en klokken werden neergehaald, kerken, kloos1,frs en
pastorijen verbeurd verklaard. Van de priesters eischte men een
eed van getrouwheid, door den paus veroordeeld. Sterk en onwankelbaar, weigerde de Belgische geestelijkheid den eed af
te leggen. Als misdadigers werden zij opgejaagd, geboeid, mishandeld en verbannen.

2. Boerenkrijg. - Met verbeten wrok verdroegen onze vaderen de geldafpersing en de Kerkvervolging, maar met het invoeren van den gedwongen krijgsdienst liep de maat over. Al.
de jongelingen van twintig tot vijf en twintig jaar moesten soldaat worden. Waar de zoon zich schuil hield, werden de ouders.
gekerkerd, totdat de voortvluchtige zich aangaf.
Vele jongelingen, liever dan de telangen hunner verdrukkers.
te dienen, grepen de wapens ter bevrijding van Altaar en Haard.
De opstand brak uit te Overmeire (12 Octoter 1798), verspreidde
zich over het Land van Waas, sloeg over in Klein-Brabant, ontvlamde de Kempen en liep voort tot in Luxemburg. Doch de
steden roerden niet, en de boeren alleen konden het niet halen
bij het getal en de krijgskur:st der Franschen. Niettemin, onder
het geleide van mannen als Van Gansen, nollier, Eelen en andere,
deden zij wonderen van dapperheid en trachten den vijand
aanzienlijke verliezen toe. Doch wat l:aatte hun moed tegen over,.
macht en verraad ! Dampende bloedplassen en knetterende vuurzuilen toonden t'allenkante hoe razend en onmer:schelijk de
Franschman te werk ging. Maar dit koelde dell'moed van Onze:
Jongens niet : immer talrijker en geestdriftiger togen zij ten
strijde, een wissen dood te gemoet. Roemrijk vochten zij te
Herenthals, waar de vijand, lijk elders, de huizen in l:rand stak,
de gevangen genomen boeren ter plaats neerschoot en allen,
die den brand wilden ontvluchten, met de l:ajonet in het vuur
terugdrong. Na bloedige gevechten in Branl:ant en Antwerpen,.
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in. Daar zou de strijd
uitwoeden. Hun verdediging
tegen een tienmaal sterkeren vijand was heldhaftig
en duurde lang ; eindelijk
toch bezweken zij. In hun
overwinning kenden de
,F'ranschen geen genade ;
als echte barbaren richtten
zij onder onze Jongens een
vreeselijk bloedrad aan, en
schoten al de krijgsgevangenen in massa voor den
kop.
De Boerenkrijg was uitgestreden. Hij had acht en
veertig dagen geduurd en
aan vijftien duizend man
het leven gekost. In 1898
werd de heldhaftige strijd
der Boeren herdacht en tal
van gedenkteekeus opgeGEDENKMAAL V AN DEN BOERENKRIJG
TE HASS ELT .
richt Hun roemrijk aanPitoto Nels, B russel. denken blijve in eere, naast
dit van Amtiorix, van de
· Vlaamsche gemeentenaren en van de zeshonderd Franchimonteezen !
3. Onder het Keizerrijk - - Napoleon Bonaparte was een
geniaal veldheer en staatsman, maar hoogst autocratisch aangelegd, en buitenmate hoogmoedig en liederlijk, heerschzuchtig
en gewetenloos. Hij wierp het Fransch schrikbewind omver en
herstelde de orde in het land. E erst deed hij zich tot consul en
later (1804), tot keizer uitroepen De kerken werden geopend,
.en in België vijf bisdommen opgericht : Mechelen, Gent, Doornik,
Luik en Namen (Brugge eerst in 1834). Napoleon moedigde handel
en nijverheid aan, en bracht belangrijke verbeteringen aan de
haven van Antwerpen. Er kwam eenheid in het bestuur, het
gerecht en de wetgeving Maar weldra ontpopte hij zich als een
hatelijke Kerkvervolger en dwingeland, wien geen volksrecht
duurl:aar, geen vrijheid heilig was. België's zonen, bij duizenden,
voerde hij naar de sneeuwvelden van Rusland en de bergpassen
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drukten de lasten en zuchtten de Belgen.

NAPOLEON TE WATEHLOO

(1815).

Na den rampvollen terugtocht uit Rusland, werd Napoleon
verslagen en verbannen naar het eiland Elba (1814). De Belgen
jubelden! Maar de keizer ontsnapte en de oorlog herbegon.
Door de vereenigde Engelschen, Pruisen en Nederlanders bij
Waterloo verslagen (1815), werd Napoleon naar het eiland SintHelena gezonden, waar hij zes jaar later overleed.

1()
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XXIIe HOOFDSTUK

HET KONINKRIJK HER NEDERLANDEN (1814-1830).
1. Congres van Weenen (1814-1815). - Bij den val van Napoleon werd België, door de Mogendheden, van Frankrijk gescheiden (Verdrag van Parijs 1814), en met Holland vereenigd
onder den schepter van Wiltem I van Oranje-Nassau (Verdrag
van Londen 1814). De nieuwe Staat - het Koninkrijk der Nederlanden geheeten - moest bestuurd worden volgens een grondwet door beide volkeren aangenomen, en waardoor aan alle godsdiensten gelijke bescherming en alle burgers gelijke rechten
werden vergund. ·Het doel van het Weener-Congres (1815), bij
het bekrachtigen dezer schikkingen, was een rijk te stichten,
machtig genoeg om 't Immer woelige Frankrijk het hoofd te
hieden.
2. Nederlandsche Grondwet. -- De Hollandschc Grondwet,
herzien door een Commissie uit twaalf Belgen en twaalf Hollanders samengesteld, werd ter goedkeuring aan de twee landen
voorgelegd. In 't Noorden werd zij met eenparige stemmen aangenomen ; in België stemde over 't algemeen, \Vallonië er voor,
Vlaanderen er tegen (796 stemmen tegen, 527 voor). Vermits
de meerderheid der bewoners van 't nieuwe rijk zich ten voordeele der grondwet uitsprak, werd zij door Willem als aangenomen verklaard. Vijftien jaren lang was de Grondwet van kracht,
zonder dat uit dien hoofde klachten oprezen.
De Uitvoerende Macht en gedeeltelijk de Wetgevende berustten
bij den koning. De Staten-Generaal bestond uit twee Kamers :
de leden der Eerste Kamer werden door den koning voor 't
leven benoemd ; die der Tweede Kamer - 55 Hollanders en
55 Belgen - werden gekozen voor drie jaar door de Provinciale
Staten. Minstens ééns per jaar moesten de Kamers vergaderen.
Zij mochten de begrootingen bespreken en verwerpen, maar
geen wetten wijzigen, noch ministers verantwoordelijk maken.
De grondwet waarborgde verder de persoonlijke vrijheid, de
vrijheid van drukpers en van smeekschrift, het recht van eigendom en de gelijkheid van alle burgers voor het toekennen van
ambten en waardigheden.
3. Welvaart van het nieuwe Koninkrijk. - De misgrepen
van 't bestuur. - Willem I was een werkzaam vorst. Hij be-
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was hij eigenzinnig, hollandslievend, onbuigzaam, en met zijn
koninklijke besluiten, draafde hij vaak door dik en dun, buiten
de Staten-Generaal om.
In den beginne had de vereeniging van België en Holland
de heilzaamste gevolgen. Dank zij de krachtdadigheid van den
koning, namen de Belgische handel en nijverheid weldra een
vlucht, die aan het tijdperk van de hertogen van Burgondië en
van Keizer Karel herinnert. België was rijk door zijn landbouw
en zijn delfstoffen, Holland bezat een vloot en uitgestrekte
koloniën en dreef een machtigen overzeesehen handel. Overal
zag men de nijverheid herleven. De katoenspinnerij te Gent,
de lakenweverij te Verviers, de metaalnijverheid te Seraing 1
het ontginnen der kolenmijnen, namen een nieuwe uitbreiding.
Door hooge invoerrechten werden de Belgische voortbrengselen
beschermd. De werklieden wonnen dagloonen, waarvan zij de
twee derden konden uitsparen. Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam werden bedrijvige havens. Te Antwerpen werden de
kaden en stapelplaatsen voltooid. Willem I liet talrijke wegen
aanleggen en nieuwe kanalen graven. Het aanleggen van ijzeren
wegen lag ter studie.
Twee Staatshoogescholen werden gesticht : een te Luik en een
te Gent ; de bisschoppen heropenden de vrije hoogeschool te
Leuven. In de voornaamste steden rezen middelbare scholen op
en elke gemeente werd met een lagere school verrijkt. Het onderwijs deed merkwaardigen vooruitgang, terwijl het herinrichten
der Aacademie van Wetenschappen en Letteren te Brussel, en van
die der Fraaie Kunsten te Antwerpen een nieuwen stoot gaf aan
wetenschappen, letteren en kunsten.
Doch Willem, in stede van aan zijn ingenomenheid voor Holland te verzaken en zich onpartijdig te toonen, wilde België
afhankelijk maken van Holland. Verbitterd tegen de katholieke
geestelijkheid, die heftig verzet aanteekende tegen de nieuwe
Grondwet, poogde hij, in België, de Kerk te onderwerpen aan
de burgerlijke macht. Die onbillijke aanmatigingen brachten
de scheiding te weeg. Willem schond menige hoofdzakelijke
schikkingen van die Grondwet, welke hij gezworen had trouw
na te leven, en die rechtmatig vertolkt en uitgevoerd, de eendracht had kunnen handhaven. Zoo verwekte Willem I ernstige
grieven tegen zijn bestuur.

XXJIIe HOOFDSTU K.

OMWENTELING VAN 1830.
Aan
1. Oorzaken der Belgische omwenteling van 1830. omwenteBelgische
der
oorzaken
de
men
Willem I zelf, moet
ling van 1830 toeschrijven.
1e Zonder acht te geven op de klachten van zijn onderdanen
uit 't Zuiden en op de inzichten van 't Congres van Ween en,
drong hij de Belgen een Grondwet op die hun godsdienstige
overtuigingen krenkte ;
2e Hij schond de vrijheid van de drukpers en vervolgde de
schrijvers die de Grondwet en 't bestuur durfden hekelen ;
ge Hij schafte de bisschoppelijke Colleges af en verplichtte de
jongelingen, die priester wilden worden, hun studiën te doen aan
't wijsgeerig College door hem opgericht te Leuven ;
.te Hij voerde nieuwe belastingen in op het malen, het slachten,
de stokerijen, belastingen, die vooral de Belgen troffen ;
5e Hij gaf weinig gehoor aan de smeekschriften, die hem toegestuurd werden, en behandelde België als een wingewest ;
6e Hij schonk de graden in 't leger en de burgerlijke ambten
bij voorkeur aan Hollanders.
2. Losbarsting der omwenteling (25 Oogst 1830). - Den 25
Oogst 1830, na de opvoering van het tooncelstuk << La Muette
de Portici )), begon de opstand. Het opgeruide volk bestormde
het huis van den gebaten minister van Maenen en de bureelen
van het Hollandschgezind dagblad << Le National ((' en sloeg er
alles kort en klein.
Des anderendaag s ging het oproer voort. De Brabantsche
vlag (rood, zwart en geel), wapperde op het stadhuis te BrusseL
Willem, over het gebeurde onderricht, zond naar België een legermacht van zes duizend man, onder het geleide zijner zonen
Willem en Frederik. Zij hielden stand te Vilvoorde, maar bij
het vernemen, dat zij Brussel moesten binnentrekk en, rukte het
volk de steenen uit de straten en richtte overal barrikaden op.
3. De Septemberdagen. - Den 23 September, trok prins Prederik zijn krijgers samen vóór Brussel. Langs de Vlaamsche
Poort werden de Hollanders teruggedrev en. doch zij gelukten
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13URGERWACHT, VOETVOLK ,

1830.

er in de stad binnen te
rukken langs de Schaarbeeksche Poort en het
Park te bezetten. Dadelijk
begon de strijd. De vrijwilligers waren den eersten
dag ten getale van twaalf
tot vijftien honderd ; doch
aldra zagen zij hun getal
aangroeien met die der andere steden en vooral, met
driehonderd koene Luikenaren, aangevoerd door IJ.
Ro_qier. 't Gevecht duurde
vier dagen (23, 24, 25, 2()
September). Gedurende den
nacht van 26n tot 27n
September hadden de Hollanelers de hielen gelicht
en de wijk naar Antwerpen

gekozen . Zij werden achtervolgd door de Patriotten en
verslagen bij Lier, Oude God,
Waalhem en Berchem.
Te Berchem sneuvelde de
dappere Frederik de Merode.
De koene held was uit
Frankrijk toegesneld en als
vrijwilliger opgetreden hij
weigerde alle bevelhebberschap, was immer de eerste
in de bres en op de gevaarlijkste plaats. De acht
honderd krijgers, waarbij hij
zich had aangesloten, en die
vijftien duizend Hollanders
op de hielen zaten, vuurde
hij aan door den kreet :
«Vooruit, vrienden, de dapperen sneven niet.)) Te Berchem
n u HGEnwA c n T. c; n oF GE~cn u T, IM:Jo.
verbrijzelde een kanonsbal
hem de bil. Hij stierf, ten gevolge eener heelkundige operatie, in
den ouderdom van 38 jaar.

-
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AANVAL TEGEN HET PARK.

Eindelijk moesten de Hollanders zich terugtrekke n in het
-arsenaal en het zuiderkastee l.

VOÖRLOOP!G BESTUUR.

-152 4. Beschieting van Antwerpen. - Een wapens tilstand werd
gesloten tussche n den Hollandsehen generaal Chassé, bevelh ebber der citadel , en de stad, die zich vrij verklaa rd had; doch eenige
geweerschoten, gelost door heethoofden, gaven aanleiding aau
generaal Chassé tot het beschieten der stad.
5. Voorloopig bestuu r.- Den 26n Septem ber werd een voorloopiq
bestuur ingeric ht ; het was samengesteld uit de volgende leden :
baron d'Hoogvorsl, Rogier, Felix de Mérode, Gendebien, Van de
Weyer, Jolly, Vanderlinden, Copin, Nicolay en de Potter. Dit
bestuu r vuurde de Patriot ten aan en riep het Nation aal Congres
hij een.

6.

Nationaal Congres
Een Nationaal Congres, bestaan de uit
tweehonderd afgeva ardigden, door de Natie gekozen, vergaderde te Brussel,
den 10n November 1830.
Deze oppermachtige vergadering, die een bepaal d
hestuu r moest inrichten,
1e Verklaarde het Huis
van Oranje-Nassau vervallen;
2e Riep de onafha nkelijk heid van België uit ;
3e Schonk het Land een
Grondw et;
4e Verkoos Leopold, hertog van Saksen-CoburgGotha, tot koning der
Belgen.
(1830-1831). -

7. De Belgische Omwenteling en de Mogendheden.
Het konink rijk der
co"<GnE szc ir., TE "n"ss,.;L .
Nederlanden, door de over.\an den voet. : Graf van d en Onbcl; eact en winning bij
Waterl oo besold a at.
vestigd, was het werk geweest der Europeesche Mogendheden. Ook ·zagen zij de ontbin ding er van met leede oogen aan. Enkel Engela nd, naijver ig op
de welvaa rt der Nederlanden, steund e België's onafha nkeli.i k-

-
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beid, uit eigen belang (1). Frankrijk had immer de scheiding:
, van Noord- en Zuid-Nederland nagestreefd (2).
De Conferentie van Londen, die over ons lot moest beslissen,.
stelde een wapenstilstand vast (15n Nov. 1830), en sprak den
20nDecember, de ontbinding van het koninkrijk der Nederlanden
uit.
Den 26n Januari, verklaarde zij, door het Verdrag der XVIII
Artikelen, België onafhankelijk en ten eeuwigen dage onzijdig.
(I) Tal/eurand el

/11

Be/1/ii/IIP. door Ca die•·. -

'2. Tallt•y•·an.I.

XXIVe HOOFDSTUK.

DE f{RONHWET VAN IH:H.
1. Ht~paliny. -- De Grondwet is de akte, die den staatsvorm bepaalt, de vrijheden en de rechten van de ingezetenen vermeldt en
wa:n:twrgt, en de inrichting van de openbare machten regelt.

2. Onbtaan.
De GrondweL dankt haar ontstaan aan het
~ationaal Congres, <lat zich onletlig hield met het opmaken van
den tekst van December 1830 tot Februari 1831. Den 7" Februari
18::l1 werd zij bij handgeklap door heel de vergadering gestemd.
:l. Bronnen. - De talrijke voorrechten en vrijheden door de
Grom]wet gewaarborgd zijn meestal getrokken uit de keuren van
ons memrijk vcrleden en uit het publiekrecht van het Koninkrijk
der Nederlanden. Niet één vrijheid danken wij de Fransche Omwenteling. De vrijheid van godsdienst klimt op tot Jozef II en
die Yan de tlrukpers bestond pas na 1830 .
.'J. Ut·I·zicniug. Ieder menschelijk werk is onvolmaakt en moet
in tlen loop der tijden wijzigingen ondergaan. Dit is dan ook het

geval geweest voor onze Gronchvel. Om tot de herziening over te
gaan zijn er evenwel talrijke voorwaarden gesteld (Ontbinding
der h.amers, nieu\ve kiezingen, meerderheid van 2 j?, der stemmen,
koninklijke bekrachtiging, enz.).
De Grondwet werd herzien in 18\J:l (kiesrecht) en na den oorlog
in 1!121.
.~. ·h·kst. ·- Hier volgen de voornaamste artikelen van de Belgisdw Grondwet, waarvan enkele in 189:~ of in Hl21 gewijzigd
\'l'enl'tn.

TJTEL T.

Het !Jrontlgebied en zijn \"t•rd••••liugen.
ARr. 1. België is verdeeld in provinciën : Antwerpen, Brabant...,
Voor tle koloniën, overzeeschc bezittingen of beschermende gebieden, gelden bijzondere wetten. De Belgische troepen tot hun
verdediging bestemd, kunnen alleen bij vrijwillige dienstneming
aangeworven worden.
ART. 2. De onderverdeelingen van <le provinciën kunnen alleen
bij de wet worden bepaald.
AnT. 3. De grenzen van het Rijk, van de Provinciën of van de
gemeenten kunnen alleen uit kracht van een wet gewijzigd of
narlE'r vastgesteld worden.
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He Belgen en hun rechten.
ART. 4. De hoedanigheid van Belg wordt verkregen, behouden
en verloren volgens de regelen, die bij de burgerlijke wet zijn bepaald.
ART. 5. Naturalisatie wordt door de wetgevende macht verleend.
Alleen staatsnaturalisatie stelt den vreemdeling gelijk inet den
Belg ten aanzien van de uitoefening der staatsburgerlijke rechten.
ART. 6. Er is geen onderscheid van standen in den Staat. De Belgen zijn gelijk voor de wet ; zij alleen kunnen tol de burgerlijke en
militaire bedieningen worden toegelaten, behoudens de uitzonderingen, die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen ingeYoerd worden.
ART. 7. De vrijheid van den persoon is gewaarborgd. Niemand
kan worden vervolgd dan alleen in de gevallen voorzien bij de
wet, en op de wijze door haar voorgeschreven. - Tenzij hij op
jheeterdaad betrapt wordt, kan niemand worden aangehouden dan
uit kracht van een met redenen omkleed bevel van den rechter,
dat moet beteekend worden bij de aanhouding of uiterlijk binnen
2! uur.
Aru. 8. Niemand kan, tegen zijn \Vil, worden afgetrokken van
den rechter, dien de wet hem toekent.
ART. 9. Geen straf kan wonJen ingevoerd of toegepast dan uit
kracht van de wet.
ART. 10. De woning is onschendbaar; geen huiszoeking kan geschieden dan in de gevallen bij de wet voorzien, en op de wijze
door haar voorgeschreven.
ART. 11. Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan
ten algemeene nutte, in de gevallen en op de wijze, bij de wet bepaald, en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.
ART. 12. De straf van tle verbeurdvcrklaring der goederen kan
niet worden ingevoerd.
AnT. 13. De burgerlijke dood is afgeschaft ; hij kan niet weder
ingevoerd \Vorden.
ART. 14. De vrijheid van eeredicnst, de vrije uiloefening ervan,
alsmede de vrijheid om zijn meening op elk gebied te uiten, zijn
gewaarborgd, behoudens tle vervolging van de misdrijven begaan
ter gelegenheid van het gebruik maken van die vrijheden.
AnT. 15. Niemand ·an worden gedwongen op eenigerlci wijze
deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eeredienst of er de rustdagen van te onderhouden.
ART. 16. De Staat heeft het rechl niet in de benoeming of de
bevestiging der bedienaren van welken ccredienst ook, tussehen
te komen, of hun te verbieden met hun overheden in briefwisseling te staan en de kennisgevingen van dezen openbaar te maken,
behoudens in laatstgenoemd geval de gewone aansprakelijkheid
in zake drukpers en bekendmaking. - Het burgerlijk huwelijk
moet steeds aan de huwelijkszegening voorafgaan, behoudens de
uitzonderingen, bij de wet te bepalen zoo daartoe grond bestaat.
ART. 17. Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is
Terboden ; de bestraffing van de· misdrijven wordt alleen bij de
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wet geregeld. Het openbaar onderwijs, op 's Lands kosten gegeven,
wordt eveneens bij de wet geregeld.
ART. 18. De drukpers is vrij ; de censuur kan nooit ingesteld
worden ; geen borgstelling kan worden geeischt van de schrijvers,.
uitgevers of drukkers. - Wanneer de schrijver bekend is en zijn
woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.
ART. 19. De Belgen hebben het recht op vreedzame wijze en ongewapend te vergaderen, mits zij zich gedragen naar de wetten.
die het uitoefenen van dit recht kunnen regelen, zonder dat het
nochtans aan een voorafgaand verlof wordt onderworpen. - Deze
bepaling is niet van toepassing op de bijeenkomsten in open lucht,
welke ten volle onderworpen blijven aan de politiewetten.
ART. 20. De Belgen hebben het recht zich te vereenigen, dit
recht mag niet aan eenigen preventieven maatregel onderworpen
worden.
ART. 21. Ieder heeft het recht zich met verzoekschriften, door
één of meer personen onderteekend, tot de openbare overheden
te wenden. - Alleen de gestelde overheden hebben het recht
verzoekschriften in gemeenschappelijken naam in te dienen.
ART. 22. Het briefgeheim is onschendbaar. - De wet bepaalt
welke agenten verantwoordel.jk zijn voor de schending van het
geheim der aan de post toevertrouwde brieven.
ART. 23. Het gebruik der in België gesproken talen is vrij ; het
kan slechts bij de wet geregeld worden en alleen voor de handelingen der openbare overheid en voor de gerechtszaken.
ART. 24. Geen voorafgaand verlof is noodig om vervolgingen
tegen de openbare ambtenaren in te stellen, wegens ambts-verrichtingen, behoudens wat ten opzichte van de ministers is bepaald.
TITEL lil.

He }lachten.
ART. 25. Alle machten gaan uit van de Natie. Ze worden uitgeoefend op de bij de Grondwet bepaalde wijze.
ART. 26. De wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend
tluor den Koning, de Kamer der Volksvertegenwoordigers en den
Senaat.
ART. 27. De voordracht behoort aan elk van de drie takken der
wetgevende macht.
ART. 28. Alleen de wetgevende macht kan een bindende uitlegging van de wetten geven.
ART. 29. De uitvoerende macht, zooals zij door de Grondwet is.
geregeld, berust bij den Koning.
ART. 30. De rechterlijke macht wordt door de hoven en rechtbanken uitgeoefend. De arresten en vonnissen worden in naam des.
konings ten uitvoer gelegd.
ART. 31. De uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen
worden door de gemeenteraden of de provinciale raden geregeld,.
volgens de beginselen in de Grondwet vastgelegd.
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ART.

32. De leden van beide Kamers vertegenwoordigen d

Natie.

ART. 33. De vergaderingen van de Kamers zijn openbaar. Elk
Kamer vergadert met gesloten deuren op vordering van den Voorzitter of van 10 leden.
ART. 34. Elke K,uner onderzoekt de geloofsbrieven van haar
1
leden.
ART. 35. Men kan niet te gelijk lid van beide Kamers zijn.
ART. 36. Het lid van een van beide Kamers, dat door de regeering benoemd wordt tot een ander bezoldigd ambt dan dat van
minister, en dat de benoeming aanneemt, houdt onmiddellijk op
zitting te hebben en aanvaardt eerst weder zijn waardigheid na
()pnieuw te zijn gekozen.
ART. 37. Bij elke zitting benoemt ieder Kamer haar voorzitter,
l1aar ondervoorzitters en stelt zij haar bureel samen.
ART. 38. E1k be ;luit w Jrdt bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen ... B;j staking van stemmen is het behandelde voorstel verworpen. Geen van beide Kamers kan een besluit nemen,
zoo niet de meerderheid van haar leden aanwezig is.
ART. 39. De stemmingen geschieden mondeling of met zitten
en opstaan ; over de wetsontwerpen in hun geheel wordt steeds
hij naamafroeping en mondeling gestemd. Verkiezingen en voordrachten van kandidaten geschieden bij geheime stemming.
ART. 40. Elke Kamer heeft het recht van onderzoek.
ART. 41. Elk wetsvoorstel kan door een van de Kamers slechts
aangenomen worden, nadat daarover artikelsgewijs gestemd is.
ART. 42. De Kamers hebben het recht de artikelen en de amen<lementen, die werden voorgesteld, te wijzigen en te splitsen.
ART. 43. Het is verboden in persoon verzoekschriften bij de
Kamers in te dienen. leder Kamer heeft het recht de tot haar gerichte verzoekschriften naar de ministers te verzenden. De ministers zijn verplicht omtrent den inhoud uitleggingen te verstrekken, telkens de Kamer het vordert.
ART. 44. Geen lid van een van beide Kamers kan vervolgd of
_gezocht worden terzake van een in de uitoefening van zijn lidmaatschap geuite meening of uitgebrachte stem.
ART. 45. Geen lid van een van beide Kamers kan, tijdens de
zitting, in strafzaken worden vervolgd of aangehouden dan met
de machtiging van de Kamer, waarvan hij deel uitmaakt, behalve
wanneer hij op heeterelaad werd betrapt. Lijfsdwang kan, tijdens
de ziting, tegen een lid van een van beide Kamers niet ten uitvoer
gelegd worden dan met dezelfde machtiging. De hechtenis of de
vervolging van een lid van een van beide Kamers wordt tijdens de
zitting, en zoolang die duurt, geschorst, indien de Kamer het vordert.
ART. 46. Ieder Kamer bepaalt, in haar reglement, op welke wijze
zij van haar bevoegdheden gebruik maakt.

De Kamer der Volksvertegenwoordigers.
ART.

47. De afgevaardigden voor de Kamer der Volksvertegen-
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volle 21 jaar, die sedert ten minste 6 maanden woonachtig zijn.
in dezelfde gemeente en zich niet bevinden in een der gevallen van
uitsluiting bij de wet voorzien. Elke kiezer heeft slechts recht op
één stem. Door een wet kan het kiesrecht aan de vrouwen verleend
worden.
ART. 48. De samenstelling van de kieskolleges wordt, voor iedere
provincie, door de wet geregeld. De verkiezingen geschieden volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordi ging, door de wet
bepaald. De stemming is verplichtend en geheim. Ze heeft plaats
in de gemeente.
ART. 49. De kieswet bepaalt het aantal afgevaardigden (1 per
40.000 inw.), de voorwaarden, waaraan men moet voldoen om
kiezer te zijn, en den gang van de kiesverrichting en.
ART. 50. Om verkiesbaar te zijn moet men : 1° Belg zijn door
geboorte of de groote naturalisatie bekomen hebben ; 2° zijn burgerlijke en politieke rechten genieten ; 3° ten volle 25 jaar oud
zijn ; 4° woonachtig zijn in België.
ART. 51. De leden van de Kamer der Volksvertegenw oordigers
worden gekozen voor 4 jaar. De Kamer wordt om de 4 jaar vernieuwd.
ART. 52. Elk lid geniet een jaarlijksche vergoeding van ........... .
Daarenboven heeft hij het recht op het vrij verkeer op al de verkeerswegen, door den Staat in bedrijf genomen of in concessie
gegeven.

He Senaat.
ART. 53. De Senaat is samengesteld : 1° Uit leden, naar de bevolking van elke provincie gekozen, overeenkomstig art. 47. De
bepalingen van art. 48 zijn van toepassing op de verkiezing
dezer senatoren ; 2° uit leden door de provinciale raden gekozen
(1 per 200.000 inw.). Elke provinciale raad benoemt minstens
3 senatoren ; 3° uit leden gekozen door den Senaat ten bedrage
van de helft van het getal senatoren, die door de provinciale raden
worden gekozen.
ART. 54. Het aantal senatoren, die rechtstreeks door het kiezerskorps worden gekozen, is gelijk aan de helft van het getal leden
van de Kamer der Volksvertegenw oordigers.
ART. 55. De senatoren worden gekozen voor 4 jaar. De senaat
wordt om de 4 jaar vernieuwd.
ART. 56. Om tot senator gekozen te worden moet men : 1 °) Belg
zijn van geboorte of de groote naturalisatie bekomen hebben :
2°) zijn burgerlijke en politieke rechten genieten ; 3°) zijn woonplaats in België hebben ; 4°) minstens 40 jaar oud zijn.
ART. 57. De senatoren genieten geen jaarwedde. Ze hebben
echter recht op schadeloosstell ing voor hun onkosten ; deze schadeloosstelling bedraagt 4.000 fr. per jaar. Daarenboven hebben zij
recht tot vrij verkeer op al de verkeerswegen, door den Staat in
bedrijf genomen, of in concessie gegeven.
ART. 58. De zonen van den Koning, of bij ontstentenis dezer, de
Belgische prinsen van den tot de kroon gerechtigden tak van het
koninklijk stamhuis, zijn van rechtswege senator op den leeftijd
van 18 jaar. Zij zijn eerst stemgerechtigd op den leeftijd van 25
jaar.
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worden, buiten het tijdperk der zitting van de Kamer der Volksvertegenwoordigers, is van rechtswege nietig.

]h~

Koning

I'U

de Ministl'rs.

ART. 60. De grondwettelijke macht van den Koning gaat biJ
erfopvolging over op de natuurlijke en wettige nakomelingschap,
in rechte lijn, van Z. M. Leopold-Joris-Christiaan-Fred erik van
Saksen-Coburg, van man op man, volgens recht van eerstgeboorte
en met altijddurende uitsluiting van de vrouwen en haar nakomelingen.
ART. 61. Bij ontstentenis van mannelijke nakomelingen van
Z. M. Leopold van Saksen-Coburg, kan de Koning zijn opvolger
benoemen, mits de Kamers daarmede instemmen op de wijze bij
het volgend artikel voorgeschreven. Indien op die wijze geen benoeming heeft plaats gehad, is de troon onbezet.
ART. 62. De Ko.ning kan niet tegelijk hoofd van een anderen,
Staat zijn, zonder de toestemming van beide Kamers. Geen van
beide Kamers kan over de zaak beraadslagen, zoo niet ten minste
twee derden van haar leden aanwezig zijn, en alleen wanneer ten
minste twee derden van de uitgebrachte stemmen zich er Yoor
verklaard hebben, is het besluit aangenomen.
ART. 63. De persoon van den Koning is onschendbaar : zijn
ministers zijn verantwoordelijk.
ART. 64. Geen besluit van den Koning is van kracht, tenzij het
medeonderteekend is door een minister, die door zijn medeonderteekening alleen, daarvoor verantwoordelijk wordt.
ART. 65. De Koning benoemt en ontslaat zijn ministers.
ART. 66. Hij verleent de graden in het leger. Hij benoemt de
ambtenaren bij het algemeen bestuur en hi.i de buitenlanclse!Ie hetrekkingen.
ART. 67. Hij maakt de verordeningen en neemt de besluiten,
die voor de uitvoering van de wetten noodig zijn, zonder ooit de
wetten zelf te mogen schorsen of van hun uitvoering te ontslaan.
ART. 68. De Koning voert het bevel over land- en zeemacht,
verklaart oorlog, sluit vrede, verbonds- en handelsverdragen.
Hij geeft er kennis van aan de Kamers. Geen afstand, geen ruiling,
geen aanhechting van grondgebied kan plaats hebben dan krachtens een wet. In geen geval kunnen de geheime artikelen Yan een
verdrag de openbaar gemaakte artikelen te niet doen.
ART. 60. De Koning bekrachtigt de wetten en kondigt die af.
ART. 70. De Kamers komen van rechtswege bijeen ieder jaar,
den tweeden Dinsdag van November,tenzij ze vóór dien datum
door den Koning bijeengeroepen zijn. De Kamers moeten elk
jaar ten minste 40 dagen bijeen blijven. De Koning sluit de zitting.
De Koning heeft het recht de Kamers in huitengewone zitting
hijeen te roepen.
ART. 71. De Koning heeft het recht de Kamers, beide samen of
elke afzonderlijk te ontbinden. Bij het ontbindingsbesluit worden
de kiezers binnen de ·10 dagen en de Kamers binnen de 2 maand
bijeengeroepen.
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72. De Koning heeft het recht de Kamers te verdagen.
73. Hij heeft het recht om de straffen, door de rechter•
uitgesproken, kwijt te schelden of te verminderen, behoudens
hetgeen ten aanzien van de Ministers is bepaald.
ART. 74. Hij heeft het recht van de munt, ter uitvoering van
·d.e wet.
ART. 75. Hij heeft het recht brieven van adeldom te verleenen,
zonder ooit eenig voorrecht daaraan te mogen verbinden.
ART. 76. Hij verleent de militaire orden met inachtneming van
wat de wet daaromtrent voorschrijft.
ART, 77. De civiele lijst wordt door de wet vastgesteld voor den
.duur van 's Konings regeering.
ART. 78. De Koning heeft geen andere macht dan die welke de
Grondwet en de bijzondere krachtens de Grondwet uitgevaardigde
wetten hem uitdrukkelijk toekennen.
ART. 79. Bij 's Konings overlijden komen de Kamers zonder
bijeenroeping samen, uiterlijk den 10n dag na dien van het overlijden. Tot de eedaflegging van den opvolger of van den regent
wordt 's Konings grondwettelijke macht uitgeoefend door den
Ministerraad.
ART. 80. De Koning is meerderjarig als hij ten volle 18 jaar oud
is. Hij neemt pas bezit van den troon na den volgenden eed afgelegd te hebben : " Ik zweer de Grondwet en de wetten van het
Belgische volk na te leven, 's Lands onafhankelijkheid te handhaven en het grondgebied ongeschonden te bewaren. ''·
ART. 81. Is de troonopvolger minderjarig, dan voorzien beide
Kamers in de voogdij.
ART. 82. Verkeert de Koning in de onmogeÏijkheid te regeeren,
·<lan voorzien beide Kamers eveneens in de voogdij en in het reART.
ART.

~~~ç.

.

83. Het regentschap mag slechts aan één persoon worden
-opgedragen. De regent aanvaardt eerst zijn bediening na den bij
art. 80 voorgeschreven eed te hebben afgelegd.
ART. 84. Gedurende een regentschap kan geen verandering aan
·de Grondwet worden toegebracht.
ART. 85. Is de troon onbezet, dan voorzien beide Kamers in 't
regentschap totdat de geheel vernieuwde Kamers bijeenkomen.
Deze voorzien dan voorgoed in 't bezetten van den troon.
ART.

Dç Ministers.
ART. 86. Niemand kan minister zijn, indien hij niet Belg is door
,geboorte of indien hij de staatsnaturalisatie niet heeft verkregen.
ART. 87. Geen lid van de Koninklijke familie kan minister zijn.
ART. 88. De ministers zijn alleen stemgerechtigd in de eene of
.in de andere Kamer, wanneer zij er lid van zijn. Ze hebben zitting
,in elke Kamer, en hun moet het woord verleend worden, wanneer
zij het vragen. De Kamers kunnen vorderen, dat de ministers
zullen aanwezig zijn.
.
ART. 89. In geen geval kan het mondeling of schriftelijk bevel
van den Koning een minister van zijn verantwoordelijkhei d ontslagen.
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ART. 90. De Kamer der Volksvertegenwoordigers heeft het recht
ministers in beschuldiging te stellen en ze te dagen voor het Hof
van Verbreking, dat alleen bevoegd is ze in vereenigde zitting te
berechten ....
ART. 91. De Koning kan aan een door het Hof van Verbreking
Yeroordeelden minister geen genade schenken, dan op het verzoek
Yan een van beide Kamers.

<~:le

ART. 92. Alle geschillen over burgerlijke rechten behaoren bij
uitsluiting tot de kennisneming van den rechter.
ART. 93. Alle geschillen over staatsburgerlijke rechten behaoren
tot de kennisneming van den rechter, behoudens de hij de wet bepaalde uitzonderingen.
ART. 9-L Geen rechtbank, geen tot eigenlijke rechtspraak be,-oegd lichaam kan woráen ingesteld dan uit kracht van een wet.
Buitengewone rechtbanken noch eommissiën kunnen onder welke
JJenaming ook, in het leven worden geroepen.
ART. 95. Er bestaat voor geheel België een Hof van Verbreking.
Dit Hof neemt geen kennis van de feitelijke toedraebt der zaken,
behalve bij het berechten van ministers.
AHT. 96. De terechtzittingen van de rechtbanken zijn openbaar,
tenzij deze openbaarheid gevaar oplevert voor de orde of de goede
.zeden ; in dat geval wordt zulks door de rechtbank bij vonnis
verklaard. Terzake van politieke misdrijven en persmisdrijven
kan het sluiten der deuren slechts met algemeene stemmen worden
uitgesproken.
ART. 97. Elk vonnis vermeldt de gronden, waarop het rust.
Het wordt in openbare terechtzitting uitgesproken.
ART. 98. De jury wordt ingesteld voor alle misdaden, alsook
yoor politieke en persmisdrijven.
ART. 99. De vrederechters en de rechters in de rechtbanken
worden rechtstreeks door den Koning benoemd.
ART. 100. De rechters worden voor hun leven aangesteld. Geen
rechter kan van zijn plaats worden ontzet of worden geschorst
dan door een vonnis. De overplaatsing van een rechter kan slechts
geschieden door een nieuwe benoeming en met zijn toestemming.
ART. 101. De Koning benoemt en ontslaat de ambtenaren van
het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken.
ART. 102. De bezoldiging van de leden der rechterlijke orde
wordt bij de wet vastgesteld.
ART. 103. Geen rechter mag van· de regcering eenig bezoldigd
ambt aanvaarden, tenzij hij het kosteloos waarneemt en behoudens
de gevallen van onvereenigbaarheid, bij de wet bepaald.
ART. 10-4. Er zijn in België drie Hoven van Beroep. De wet
bepaalt hun rechtsgebied, alsmede de plaatsen, waar ze gevestigd zijn.
ART. 105. De inrichting van de militaire rechtbanken, hun bevoegdheden, de rechten en verplichtingen van de leden dezer
rechtbanken, alsmede de duur van hun bediening worden door
bijzondere wetten geregeld. Er zijn rechtbanken van Koophandel
in de plaatsen aangewezen door de wet. Deze regelt hun bevoegd-

n
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heden, de wijze van benoeming van hun leden en den duur van het
ambt van deze leden.
ART. 106. Het Hof van Verbreking doet uitspraak in gesehillen
van bevoegdheid tussehen den burgerlijken en den administratieven reehter, op de bij de wet bepaalde wijze .
. ART. 107. De hoven en reehtbanken passen de algemeene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen sleehts toe voor
zoover ze met de wetten overeenkomen.

ne provinciale en de gemeentelijke instellingen.
ART. 108. De provinciale en de gemeentelijke instellingen ·worden
door wetten geregeld. Die wetten verzekeren de toepassing van
de volgende beginselen :
1° De reehtstreeksehe verkiezing, behoudens de uitzonderingen.
welke de wet invoert, ten aanzien van de hoofden van de gemeentebesturen en van de eommissarissen der· regeering, bij de provin-·
ciale raden ;
2° Het opdragen, aan de provinciale raden en aan de gemeenteraden, van al wat van provinciaal en gemeentelijk belang is~
behoudens de goedkeuring hunner handelingen, in de gevallen
en op de wijze bepaald door de wet ;
Verscheidene provineiën of verscheidene gemeenten mogen zich
onderling verstaan of zich vereenigen onder de voorwaarden en
op de wijze, door de wet te bepalen, om zaken van provinciaal
belang of van gemeentelijk belang gemeenschappelijk te regelen
en te beheeren. Aan verscheidene provinciale raden of aan verscheidene gemeenteraden mag het echter niet toegelaten zijn.
te zamen te beraadslagen.
3° De openbaarheid van de vergaderingen der provinciale raden
en der gemeenteraden binnen de grenzen door de wet gesteld :
4° De openbaarheid van de begrootingen en van de rekeningen ;
5° De tusschenkomst van den Koning of van de wetgevende
macht om te beletten dat de provinciale raden en de gemeenteraden buiten hun bevoegdheid gaan en het algemeen belang krenken.
ART. 109. Het opmaken van de akten van den burgerlijken
stand en het houden van de registers behaoren uitsluitend tot de
bevoegdheid van de gemeenteoverheid.
TITEL n:.
ne ïinandën.

ART. 110. Geen belasting ten behoeve van het Rijk kan worden
ingevoerd dan bij een wet. Geen last, geen heffing ten behoeve van
de provincie kan worden ingevoerd dan met de toestemming van
den provincialen raad. Geen last, geen heffing ten behoeve van
de gemeente kan worden ingevoerd dan met de toestemming van
den gemeenteraad.
ART. 111. De belastingen ten behoeve van het Rijk worden elk
jaar bij stemming vastgesteld.
ART. 112. Geen voorreehten kunnen op het stuk van belastingen
worden verleend. Geen vrijstelling of vermindering van belasting
kan worden toegestaan dan uit kracht van een wet.
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dan alleen als betaling ten behoeve van het Rijk, de provincie
of de gemeente ...
ART. 114. Geen pensioen, geen gift ten laste van 's Lands kas
kan worden toegekend dan uit kracht van een wet.
ART. 115. Ieder jaarwordt de rekeningwet en de begrooting door
de Kamers vastgesteld. Al de ontvangsten en de uitgaven van het
Rijk moeten op de begrootingen en op de rekeningen worden gebracht.
ART. 116. De leden van het Rekenhof worden benoemd door
de Kamer der Volksvertegenw oordigers, en wel voor den tijd
door de wet bepaald.
Dat Hof is gelast met het nazien en het vereffenen der rekeningen van het algemeen bestuur en van al wie tegenover 's Lands
kas rekenplichtig is. Het zorgt er voor dat geen artikel van de uitgaven der begrooting wordt overschreden en dat geen overschrijvingen geschieden. Het sluit de rekeningen der verschillende besturen van den Staat en brengt te dien einde alle noodige inlichtingen en rekeningstukke n bijeen. De algeroeene rekening van den
Staat wordt aan de Kamers onderworpen met de opmerkingen
van het Rekenhof. Her Rekenhof wordt door een wet ingericht.
ART. 117. De wedden en 1Jensioenen van de bedienaren der eerediensten zijn ten laste van hef Rijk ; het daartoe noodige bedrag
wordt elk jaar op de begrooting uitgetrokken.
TITEL V.

Jle gewapende macht.
ART. 118. De wijze van aanwerving van het leger wordt bepaald
door de wet. Deze regelt eveneens de bevordering, de rechten en
de verplichtingen der militairen .
.ART. 119. De legersterkte wordt elk jaar bij stemming vastgesteld. De wet die ze bepaalt is, indien ze niet wordt vernieuwd,
slechts voor een jaar van kracht.
ART. 120. De inrichting en de bevoegdheden van de Rijkswacht
worden bij een wet geregeld.
ART. 121. Geen vreemde troepen mogen in dienst van den Staat
worden aangenomen, het grondgebied bezetten of doortrekken
dan krachtens een wet.
ART. 122. De inrichting eener burgerwacht wordt bij voorkomend
geval geregeld door de wet.
ART. 123. (Ingetrokken in 1921).
ART. 124; De militairen kunnen uit hun graden, eererechten en
pensioenen niet ontzet worden dan op de bij de wet bepaalde
wijze.
TITEL VI.

Algemeene bepalingen.
ART. 125. De Belgische Natie voert als kleuren : rood, geel, zwart,
en als Rijkswapen, den Belgischen Leeuw met de spreuk : « Eendtacht maakt macht »
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ART. 126. De stad Brussel is de hoofdstad van Belgi en de zetel
van de Regeering.
ART. 127. Geen eed kan worden opgelegd dan uit kracht van de
wet. Deze stelt het formulier vast.
ART. 128. Ieder vreemdeling, die zich op het grondgebied van
België bevindt, geniet de bescherming verleend aan personen en
aan goederen behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen.
ART. 129. Geen wet, geen besluit of reglement van algemeen
provinciaal of gemeentelijk bestuur is bindend dan na te zijn beJtend gemaakt op de bij de wet bepaalde wijze.
ART. 130. De Grondwet kan noch geheel noch gedeeltelijk geschorst worden.
TITEL VU.

HPrzit•ning van dl' Grondm•t.
ART. 131. De wetgevende macht heeft het recht te verklaren
dat er reden bestaat tot herziening van zoodanige grondwettelijke bepaling als zij aanwijst. Na deze vcrklaring zijn beide Kamers
van reehtswege ontbonden. Twee nieuwe Kamers worden overeenkomstig art. 71 bijeengeroepen. Die Kamers beslissen in gemeen
overleg met den Koning, over de punten, welke dienen te worden
herzien. In dat geval mogen de Kamers niet beraadslagen, zoo
niet ten minste twee derden van de leden, waaruit elke Kamer bestaat, aanwezig zijn ; geen verandering is aangenomen, indien
niet ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen zich
er voor verklaard hebben.

Onder de aanvullende overgangsbepalingen stippen wij aan ;

ART. 4 7. Zijn kiesgerechtigd te gelijk met de ingezetenen be-

doeld bij artikel ·47 der Grondwet, de vrouwen, die aan de bij dit
artikel gestelde vereischten voldoen en tevens bellooren tot een der
groepen vermeld in art. 2 der wet van 9 Mei 1919.
ART.52. Het bepaalde in het eerste lid van art. 52 is toepasselijk
op het zittingsjaar 1919-1920.
ART. 53. De.vrouwen, toegelaten tot het stemrecht voor de Kamer der Volksvertegenwoordigers te zamen met de burgers bedoeld in art. 47 der Grondwet, worden eveneens toegelaten tot
deelnemen aan de verkiezing der leden van den Senaat bedoeld
in nr 1 van art. 3:1.
6. Beoordeeling.
Dit merkwaardig werk van het Nationaal
Congres was een maehtige en democratisehe reactie tegen het
despotisme van het voorgaande bewind. De Grondwet verleende
al de rechten en vrijheden tot dan toe door de Nederlandsche regeering geweigerd ; ze beperkte het koninklijk gezag, maakte de
ministers verantwoordelijk, deeentraliseerde het bestuur, regelde
de uitoefening van de groote Staatsmachten en stelde het Hof
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Ze verzekerde de onpartijdigheid der rechters en bekrachtigde de
souvereiniteit van het volk, door hem de verkiezing der leden
van beide Kamers, van de Provinciale en de gemeenteraden op te
dragen. Deze fundamenteele akte, gesproten uit de eensgezindheid
van de verschillende partijen, was volkomen aangepast aan een
zoo gemengde bevolking als de onze.

XXVe HOOFDSTUK.

REGEERING \TAN J,EOPOLD I (1831-1865).
I. Leopold I, koning der Belgen. - Leopold werd geboren te
Coburg, in Saksen, den 16nDecember 1790. Hij had een verzorgde
opvoeding genoten en was uitstekend onderlegd in de talen
en de wiskundige wetenschappen. Nadat Napoleon de Staten
van zijn vader had overweldigd, nam hij dienst in 't Russische
leger, en streed dapper te Lutzen, te Bautzen en te Leipzig tegen
den Fransehen keizer. In 1816 trouwde hij met prinses Charlotta

LOUISA-M ARIA.

LEOPOLD I.

erfgename van den troon van Engeland. 't Jaar nadien echter
stierf de Prinses. Zijn zuster huwde den hertog van Kent. Uit
dit huwelijk werd koningin Victoria geboren, waarmede Leopold I
steeds uitmuntende betrekkingen onderhield. Deze droegen niet
weinig bij om onze onafhankelijkheid op stevigen grondslag
te vestigen. In 1830 weigerde hij de kroon van Griekenland,
hem door de Mogendheden aangeboden. Door Lord Palmerston
werd zijn kandidatuur aan het Belgisch Congres voorgesteld:
Ondanks het verzet van de Fransche partij werd hij tot koning
der Belgen verkozen en, nadat het Congres het Verdrag der
XVIII Artikelen had aangenomen, den 21 n Juli 1831 plechtig
te Brussel ingehuldigd.
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Bij deze gelegenheid legde hij plechtig den grondwettelijken
eed af : << Ik zweer de Grondwet en de wetten van het Belgische volk
na te leven, 's Lands onafhankelijkheid te handhaven en het grondgebied ongeschonden te bewaren. ))
2. Tiendaagsche veldtocht. - Vrede met Holland. - Na een
drievoudige opzegging van den wapenstilstand (21 Mei, 22 Juni,
12 Juli) en één van wege België (9 Mei), viel een Hollandsch
leger in de Kempen. Leopold, die zich toen te Luik bevond, riep
aanstonds de hulp in van Frankrijk. De Hollanders versloegen
de Belgen bij Hasselt en bij Leuven en trokken zich terug voor
1let Fransche leger, dat in stormpas kwam aangesneld.
~a den Tiendaagsehen veldtocht, stelde de Conferentie van
Londen het Verdrag der XXI V Artikelen voor. Door dit nieuw
verdrag bleef een deel van Limburg en Luxemburg aan Holland;
België betaalde vijf millioen gulden als aandeel in de Hollandschc
staatschuld en anderhalven gulden per ton, voor elk schip dat
rle Schelde opvoer. Het verklaarde België onafhankelijk. De
Belgische kamerleden aanvaardden dit verdrag hoe nadeelig
het ook voor het land was. Willem echter weigerde de ontbinding van 't Koninkrijk der Nederlanden te erkennen ; de Fransehen van hun kant, aangevoerd door maarschalk Gerard, kwamen de citadel van Antwerpen belegeren. Baron Chassé verdedigde zich dapper, doch was weldra genoodzaakt de overgave
te teekenen.
Den 21 Mei 1833 werd een voorloopig verdrag gesloten tusschen Engeland en Frankrijk eenerzijds, Nederland anderzijds.
In afwachting van een definitieve regeling zou België Limburg en
Luxemburg en de vrije doorvaart op Schelde en Maas behouden.
Eindelijk, in 1839, hechtte Willem zijn goedkeuring aan het
Yerdrag der XXIV Artikelen en sloot vrede met België.
3. Risquons-tout. - In 1848 brak in Frankrijk een nieuwe
:omwenteling los. België bleef rustig. Enkele woelmakers, die
.onze grenzen overschreden hadden, werden uiteengedreven bij
Risquons-tout (Moeskroen).
4. Koninklijke familie. ~ Leopold I huwde in 1832 MariaLouisa van Orleans, oudste dochter van den Fransehen koning
Ladewijk Philips. Uit dit huwelijk werden geboren : LodewijkPhilips-Leopold, gestorven in 1834 ; Leopold, hertog van Brabant,
onze tweede koning ; Philips, graaf van Vlaanderen, vader van
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Koning Albert ; prinses Charlotta, gehuwd met Maximiliaan,
keizer van Mexico, in 1927 gestorven op het kasteel van Bouchout
te Meyse.
Maria-Louisa stierf te Oostende in 1850. Door haar deugden
en milde liefdadigheid had zij den naam van Beschermengel
van België verworven. Een grootsche kerk te Laken op haar graf
gebouwd, getuigt van den eerbied en de erkentelijkheid van de
Belgen voor hun eerste koningin.
De 2:)e verjaardag van
5. Vijl' en lwintigstr verjaring.
de inhuldiging van Leopold I, als eerste koning der Belgen,
werd in 1856 met buitengewone geestdrift gevierd. België had
inderdaad sedert 25 jaar, in groei en bloei toegenomeJl en mocht
met fieren blik op den afgelegden weg nederzien.
6. Regeering van Leopold I. ---- Leopold, Duitseher van geboorte, Engelschman door aanneming en Franschman door
huwelijk, viel in de gunst der Mogendheden als koning der Belgen.
Zijn wijsheid in 't bestuur en zijn trouw aan de Grondwet verwierven hem de achting van zijn volk. Ook mocht hij zich verheugen in een lange regeering, die zich laat kenmerken als een
ti.idperk van inrichting en versterking van onze nationale instellingen, van vrede, van ontwikkeling en van stoffelijken \'OOruitgang.
De verstandhouding tusschen Katholieken en Liberalen, in
1828 ontstaan, duurde zoolang het gevaar uit het Noorden dreigde.
\Veldra wilden de Liberalen met de Katholieken niet meer samenwerken. Beide partijen dongen naar de macht enDefenden die
ook uit naar gelang de kiezingen ten voordeele van de eene of
de andere partij uitvielen.
Aan de verschillende regeeringen, die onder Leopold I aan 't
bewind kwamen, danken wij : de inrichting van de rechterlijke
orde (1832) ; de instelling van de Leopoldsorde ; de gemeentewet ;
de provinciale wet (1834) ; het aanleggen van de eerste spoorwegen in België (1835) ; de afschaffing der octrooien (1860) ;
den afkoop van den tol op de Schelde, dank zij de tusschenkomst
der Mogendheden en het wijs beleid van baron Lambermout
(1863) ; de vestingen rondom Antwerpen ; de instelling van de
Spaar- en Lijfrentkas (1865). Het onderwijs trok bijzonder de
aandacht van de regeering. De wet van 1835 richtte de Hoogescholen van Gent en Brussel in, terwijl reeds in 1834 de Katholieke Hoogeschool van Leuven en de vrije Hoogeschool van Brussel waren tot stand gekomen. De wet van 1842 legde aan elke
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gemeente de verplichting op ten minste een lagere school te
openen en die van een godsdienstigen geest te doordringen ; ten
slotte werd in 1850 ook het middelhaar onderwijs op ernstigen
voet ingericht.
7. Dood van Leopold I (186;ï). ~ Leopold I stierf te Laken in
1865, na veel bijgedragen te hebben tot de versterking van onze
nationale onafhankelijkheid. Hij verwierf de erkentelijkheid der
Belgen en den naam van Vader des Vaderlands. Standbeelden
werden hem opgericht te Laken, te Antwerpen, te Namen en tE'
Oostende.

XXVIe HOOFDSTUK.

REGJ:.~.ERING

VAN I .. EOPOLH II (1865-1909).

l. Leopold 11.- Leopold
IJ werd den 9n April 1835 te

Brussel geboren. Hij was
begaafd met een helder
verstand, een doortastende
werkkracht en een onbuigzamen wil. Hij verwierf uit-

I. EOPO LD Il .

gebreidekennissen en toonde steeds een groote voorliefde voor de aardrijkskundige wetenschappen.
Tot het verrijken ervan
ondernam hij in zijn jeugd
talrijke en lange reizen in
Europa en in het Oosten.
In1853 trouwde hij met
1Vl ar ia-Hendrika,aartshertogin van Oostenrijk. Uit
dit huwelijk zijn gespro~
' l :\RIA - HEN DRI X .\ .
ten : Prins Leopold, gestorven op tienjarigen ouderdom; prinses Louisa, gehuwd met
prins P hilips van Saksen-Coburg-Gotha ; prinses Slephania, achtereenvolgens gehuwd met aartshertog Rudolf en met graaf
Lonyay ; prinses Clementina, gehuwd met Victor Napoleon,.
kleinzoon van Jerome Bonaparte.

-171Leopold II werd plechtig ingehuldigd te Brussel den 17n De-cember 1865. In tegenwoordigheid van de Koninklijke familie,
de hoogere ambtenaren van het Rijk, de Volksvertegenwoordigers, de Senatoren en de afgezanten van de vreemde mogendheden, legde hij plechtig den grondwettelijken eed af. Daarna sprak
hij een heerlijke redevoering uit, waarin hij beloofde in de voetstappen van zijn vader te treden, en evenals hij het geluk van
alle Belgen te behartigen.
Aan dien eed en aan die belofte is hij getrouw gebleven gedurende een lange voorspoedige regeering van 44 jaar. Hij toonde
zich een echt toonbeeld van den grondwettelijken koning, een
fijn diplomaat en een ruimen ziener. Hij oefende op ons land een
diepen invloed uit vooral door het op de nieuwe banen der kolonisatie te leiden (Zie volgend hoofdstuk). Onder zijn bestuur
namen bevolking, handel, nijverheid, openbare rijkdom, letteren,
kunsten en wetenschappen een zoo hooge vlucht, dat ons kleine
land een plaats van allereersten rang verwierf onder de beschaafde
volken. Dit was vooral het gevolg van den ongestoorden vrede
en van de vrijheid, die wij onder ons bemind vorstenhuis mochten
genieten.
Om kunsten en letteren nog meer aan te moedigen stichtte
Leopold II in 1874, op eigen kosten, een jaarlijksehen prijs van
25.000 fr., uit te betalen aan den schrijver, die het best een opgegeven onderwerp zou behandelen.
In 1878 vierde het vorstelijk echtpaar zijn zilveren bruiloftsfeest en ontving te dier gelegenheid van het volk tallooze blijken
van achting en diepe verkleefdheid.
In 1880 vierde het land den 50n verjaardag van zijn onafhankelijkheid door luisterrijke feesten en het houden van een prachtige wereldtentoonstelling te Brussel.
Later kwamen pijnlijke sterfgevallen de koninklijke familie
en het land in den rouw dompelen : Prins Boudewijn, oudste zoon
van den Graaf van Vlaanderen, en vermoedelijke troonopvolger,
stierf in 1891 ; den 12n September 1902 overleed te Spa, MariaHendrika, onze hoogbegaafde, liefdadige en diepgodvruchtige
koningin ; in 1905 volgde haar Prins Philips, Graaf van Vlaanderen en broeder des Konings, in het graf.
Ditzelfde jaar werd door gansch het land, met ongemeenen
luister, de 75e verjaardag van onze onafhankelijkheid gevierd.
De bewonderenswaardige tentoonstelling te Luik, getuigde van
den stoffelijken en wetenschappelijken vooruitgang in ons land
sedert 1830 bereikt. Om zijn dankbaarheid aan den Gevervan alle
goed te betuigen, wilde Leopold 11 zelf den eersten steen leggen
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van Koekelberg, bij Brussel, opgericht.
Onze tweede Koning stierf te Laken, den 17n December 1909,
als onderdanige zoon van onze Moeder, de H. Kerk. Zijn 'droom
was België groot te maken en het overal te doen waardeeren ;
daar heeft hij al zijn krachten aan besteed en daar moeten wij
hem innig dankbaar voor blijven.
2. Buitenlandsche politiek. - Fransch-Duitsche oorlog. In 1870 brak de oorlog los tusschen Frankrijk en Duitschland.
Beide landen eerbiedigden onze onzijdigheid, dank zij ons leger.
België was een ware voorzienigheid voor de gekwetsten van de
twee natiën ; die ongelukkigen werden er teederlijk verzorgd.
3. Binnenlandsche politiek. - De bespreking of enkel maar de
opsomming van de talrijke wetten sedert 1865 uitgevaardigd
zou ons veel te ver brengen. We wijzen slechts terloops op de
schoolwet van 1879 en 1884, op de hervorming van de kieswet
(1893) en op de Vlaamsche taalwet (1898).
a) Crisis in het onderwijs. - De Liberalen stelden alles in 't
werk om ons land te seculariseeren, dit is te ontkerstenen. In
1878 hadden ze de meerderheid in de Kamers. Ze maakten er
aanstonds gebruik van om de wet van 1842 op het lager onderwijs
af te schaffen, en die te vervangen door een andere; die den godsdienst uit de scholen bande. De geestelijkheid, door alle Katholieken gesteund, richtte overal vrije scholen op, die heerlijk
bloeiden, terwijl de onzijdige lokalen over 't algemeen ledig liepen. In 1884 bracht de volksstemming de Katholieken opnieuw
aan 't bewind en de << ongelukswet » werd opgeheven.
b) Herziening van de kieswet. - In 1893 werd de Grondwet
herzien en 't kiesrecht van de Belgen merkelijk uitgebreid. leder
Belgisch burger ten volle 25 jaar oud, was kiezer voor de Kamer
der Volksvertegenwoordigers ; op 30-jarigen ouderdom mocht
hij stemmen voor de Senatoren en de leden van de provinciale
raden. Dit algemeen stemrecht werd getemperd door het meervoudig stemrecht, waardoor sommige kiezers, naar gelang hun
ouderdom, hun geleerdheid, hun ambt of hun maatschappelijken
stand een, twee of drie stemmen bijkregen. De Senaat werd eveneens vermeerderd met een zeker aantalleden door de Provinciale
Raden benoemd. Het meervoudig en algemeen stemrecht werd
ook toegepast op de gemeentekiezingen. De stemming was verplichtend en had plaats in de gemeente. In 1899 werd in zekere
mate de evenredige vertegenwoordiging op dit kiesstelsel toege-
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past. ~a den oorlog hebben andere hervormingen ons kiesstelsel
grondig gewijzigd (Zie Grondwet).
c) Vlaamsche taalwet. - Aan de Vlaamsche taal, sedert 1830
stelselmatig achteruit gesteld, liet men ook langzamerhand
recht wedervaren. In 1898 verscheen de langverwachte Vlaamsche
taalwet, waarbij bepaald werd, dat voortaan de wetten in beide
landstalen zouden aangenomen, bekrachtigd, afgekondigd en
hekend gemaakt worden.
1. Vaderlandschc bloei onder l.eopold Il. - De lange en vredige regeering van Leopold II is een tijdperk geweest van buitengewonen bloei voor ons dierbaar vaderland.
De landbouw werd aangemoedigd. Grootsche havenwerken
te Antwerpen, Brussel, Gent, Zeebrugge en het aanleggen van
hanen en spoorwegen bevoordeeligden den handel. Heerlijke
tentoonstellingen openbaarden aan de gansche wereld den machtigen vooruitgang der Belgische grootnijverheid. Geheel het land
door rezen prachtige gebouwen en tal van scholen op. De letteren,
kunsten en wetenschappen werden. beoefend door een schaar
voorname mannen. \Vijsgeeren, zooals Kardinal Mercier, -geschiedschrijvers, zooals Kurth en Pirenne, geleerden, zooals
van Beneden - talrijke Vlaamsche en Fransche dichters en
prozaschrijvers, zooals Guido Gezelle, E. Verhaeren, Stijn StreuJ}c[s, - schilders, zooals Klaw;, Leys, 1vl adou, Stevens, J an.~sem;,
De Vriendt, Lijbaert, Wante, JJonnay ... -- toonkundigen, zooals
Cesar Franck, Gevaert, Tinel, Peter Benoit, -- beeldhouwers
zooals Meunier, De Beule, Lagac ... , staatsmannen zooals Malou,
Beernaert. Woeste ... , verspreidden dan ook den roem en de faam
van België de wereld rond.
Tot lotsverbetering van den werkman schiepen de Katholieken een heerlijk arbeidswetboek dat vreemde volken ons terecht benijden ; maatregelen werden genomen tot verdediging
\"an ons grondgebied ...
Maar het werk, dat Leopold Il het nauwst aan 't hart lag,
was de beschaving van Midden-Afrika en het stichten, midden
in het Zwarte Werelddeel, van een rijke kolonie, waarvan hij
al de rechten aan het moederland overliet. (Zie hoofdstuk XXVII).

XXV Jie HOOFDSTUK.

KOI...ONISEERING VAN KONGO.
1. Grootsch ontwerp van l.eopold 11. - Leopold 11 steldehet grootste belang in het pas ontdekte Midden-Afrika. Een
tropische kolonie van ongehoorden rijkdom openbaarde zich
hier aan zijn ruimen zienersblik. Kongo was destijds een land
van barbaren en menselleneters ; de slavernij vierde er hoogtij ;
in gansch de streek maakten de wreede Arabîeren jacht op menschen en dreven den gruwelijksten slavenhandel.
·
Door zooveel ellende ten zeerste getroffen, verklaarde de koning,
in 1855, in den Senaat: « Ik wil de duisternissen der barbaarsehbeid verdrijven en Midden-Afrika de weldaden der beschaving
verzekeren. Dit reuzenwerk zal ik desnoods alleen ondernemen. >:·

...,. -+--Tocht. van Stanle,!:l
· ·> ··~··)'••> .,
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Delcommune

,, VanKerkhoven :.

God zegende zijn pogingen en in zijn edele zaak mocht hij volkomen slagen. H eden bellooren de wreedheden tot het verleden
en dringt de beschaving alom Midden-Afrika binnen.

2. Airikaansch internationaal verbond. - Leopold II begon
zijn beschavingswerk in 1876. Hij riep te Brussel een Aardrijks-
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kundige Conferentie samen en stichtte als gevolg hiervan hef
Afrikaansch internationaal Verbond tot verkenning en beschaving van Kongo en tot uitroeiing van den schandelijken slavenhandel.
Een krijgstocht, onder het bevel van Belgische officieren,
werd onmiddellijk ondernomen in het gebied van het Tanganikameer.
3. Studiekorniteit van Opper-Kongo. -- Inmiddels vernam
men de wondere reis van den Engelschman Stanley dwars door
Afrika. Vertrokken uit Zanzibar kwam hij te Boma aan, na een
gevaarvollen tocht van 999 dagen. Leopold II ontbood den beroemden reiziger te Brussel ; een tweede Conferentie had plaats,
wat aanleiding gaf tot het stichten van het Studiekomiteit van
Opper-Kongo ; Stanley werd aan 't hoofd van dit comiteit gesteld. In gezelschap van talrijke Belgische officieren, die hem met
raad en · daad bijstonden, voer hij den Kongostroom op tot aan
de Falls.
Van 1879 tot 1884 werd het" Zwarte Land" met koortsachtigen
ijver verkend en met de koene ontdekkers dringt er de hesehaving zegevierend binnen.
De standplaatsen Vivi, Leopoldstad, Nieuw-Antwerpen. enz .•
werden gesticht, banen aangelegd, booten over de rivieren gezonden en talrijke verdragen met inlandsche hoofden gesloten.

4. Internationale \'ereeniging van Kongo. - Nu waren de
grondvesten van de Belgische bezetting gelegd en Leopold I I
besloot tot het oprichten van een " Onafhankelijken Staat "·
in 't hart van Afrika.
Het Studiekomiteit en het Afrikaansch internationaal Verbond werden vervangen door de I niernationale V ereeniginq uan
Kongo.
Den 26n Februari 188;) erkende de Conferentie van Berlijn,
waaraan 14 landen deelnamen, dat het stroomgebied van den
Kongo, behalve een klein deel aan Frankrijk en aan Portugal
toegewezen, een Onafhankelijken Staat zou vormen onder de
souvereiniteit van Leopold 11. De vlag van den nieuwen Staat
is blauw met gouden ster ; het wapensschild is dat van Leopold I I
met de leus : ((Werk en vooruitgang )).
5. Afschaffing van den slavenhandel. -- Samen met den doorluchtigen Kardinaal Lavigerie en het Belgisch Comiteit tegen
Slavenhandel spande de Koning terstond al zijn krachten in om
den afschuwelijken slavenhandel in Afrika te doen ophouden.
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Jaarlijks vielen de bloeddorst ige Arabieren de weerlooze dorpen
aan, staken ze in brand, brachten de ouderlingen om en namen
de overigen gevangen. Deze ongelukkig en werden door brandende
woestijnen naar verafgelegen landen gedreven en bezaaiden den
weg met hun lijken. De enkelen. die overbleven , werden op de
:s lavenmark ten te koop gesteld.

SLAVEN GELEID DOOR ARABIEREN.

Het edelmoedige werk van den koning werd met kracht door:gevoerd en na enkele jaren was Kongo gezuiverd van de men·schenjager s. Talrijke Belgische officieren onderschei dden zich
in dien veldtocht, waarvan de eer vooral den dapperen kommandant Dhanis toekomt.
Heldendaad. Gedurende dezen roemrijken strijd, getuige
van zooveel edelmoedige daden, viel er een feit voor, dat men
niet kan lezen zonder zich innig ontroerd te voelen.
Twee Belgen, luitenant Lippens en sergeant De Bruyne, waren gevangen genomen door Sefou, opperhoofd der opstandige
Arabieren van Opper-Kon go ; Sefou zond De Bruyne aan de
oevers van de Lomami om met de Belgen te onderhand elen. De
gevangene was vergezeld van talrijke Arabieren. Aan den overkant van de rivier stonden onze landgenoo ten, onder het bevel
van luitenant Scheerlinck. Daar de onderhand elingen niet uitvielen naar den wensch der Belgen, was Scheerlink tot in 't

-177diepste van zijn hart getroffen, bij de gedachte aan het lot, dat
den gevangene te wachten stond, en beraamde een middel om
hem te redden. - « Kunt gij zwemmen? » vroeg hij aan De
Bruyne.- Ja, klonk het antwoord. -Verstaat iemand Fransch
van de soldaten die u vergezellen ? -Neen. Daarop zond Scheerlink eenige zijner beste schutters in het hooge gras, en gaf bevel
op een aangewezen Arabier te mikken. De luitenant hernam :
« Ik heb uitgelezen schutters in het gras verdoken, en wil u redden ; spring in 't water. >> - Een schrikkelijke stilte, die bijna
een minuut duurde, volgde op die woorden , waarna de stem
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van De Bruyne weerklonk : « Neen, ik bedank u, ik heb rnijn
woord gegeven, ik mag Lippens niet verlaten . >> Na dit eenvoudig
antwoord, dat zijn doodvonnis bezegelde, keerde de jeugdige
held naar zijn gevang terug. Enkele dagen later vernamen de
Belgen, dat de hoofden van Lippens en De Bruyne ten toon gesteld waren op de schanspalen van een .stad, welke in de macht
van Sefou was. De dood onzer helden werd gewroken en Sefou
viel in de handen der soldaten van Dhanis.
12
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Blankenberg e heeft den sergeant De Bruyne een standbeeld
opgericht (Kurth).
6. Ontwikkelingstijdvak. Niet zoodra waren de wreede
menschenjag ers verdreven of een andere soort van jagers - de
missionarissen ~ kwamen hun plaats innemen en brachten het
laaggezonken Negervolk de weldaden van het H. Evangelie en
van de beschaving.
Wat in Kongo ondernomen werd tot aan de overname van den
Kongostaat door België (1908) was in hoofdzaak 't persoonlijk
werk van Leopold II. Talrijke Belgen onderscheidd en zich echter
gedurende deze ontwikkeling speriode. Noemen wij terloops de
ontdekkings reizigers Delcommune en Le Marinel, de heldhaftige
krijgslieden Dhanis, Ponthier, Jacques, de voorbeeldige beheerders.
Strauch, Janssens, Thys, Wahis en Costermans.
7. Inlijving van Kongo bij België. - Den 2" Augustus 188~~
maakte Leopold II, bij testament, den Kongostaat aan België
over en in 1908 werd deze, als kolonie, bepaald bij België ingelijfd. Sinsdien staat de kolonie onder het toezicht van den
Belgischen Staat, doch heeft eigen wetten, begrouting en persoonlijkheid behouden. Men weet dat Koning Albert, toenmaals kroonprins, een reis naar Kongo ondernam om ter plaats de vraag-·
stukken te bestudeeren, die het bestuur van zulk een uitgestrekt
gebied oplevert.
Sedert de overname van Kongo door België is de vooruitgang
der kolonie vooral merkwaardig .
Kongo werd verdeeld in vier provinciën en in 21 distrikten.
De inlandsche hoofden oefenen hun gezag uit onder het toezicht
van den Belgischen Staat.
Handel en nijverheid ontwikkelde n zich snel en tal van maatschappijen worden er gesticht ter ontginning van de natuurlijke
rijkdommen : rubber, ivoor, goud, koper, palmolie, enz. Spoorwegen werden aangelegd terwijl de telegraaf Boma met de verst
afgelegen posten verbindt. Duizenden Belgen zijn aldaar gevestigd en bekleeden allerlei posten in de standplaatse n, langs den
stroom en zijn zijrivieren opgericht.
Onze kolonie gaat een schitterende toekomst te gemoet, dank
zij de natuurlijke rijkdommen van de streek en het hardnekkig
arbeiden van de zendelingen, de opvoeders, de krijgslieden, de
ingenieurs, de magistraten, enz.
Het heschavingsw erk, met zooveel moed en volharding, door
Koning Leopold Il begonnen, wordt er voortgezet met de vastberadenheid en de toewijding, die de kenmerken zijn van den
Belg.

XXVJJie HOOFDSTUK.

KONING ALBEUT. -

llE WEUELHOORLOG (1914-1918).

l. Zijn jeugd. - Alberl I, zoon van wijlen Prins Philips, Graaf
van Vlaanderen, volgde zijn oom, L eopold IJ, als Koning vau
België op. Te Brussel geboren, den gn April 1875, genoot hij
verder een opvoeding, die van hem een Koning zou maken naar
het hart der Belgen. Menigvuldige studiereizen in Europa, Amerika, den Kongo, hebben zijn opvoeding praktisch en degelijk
voltrokken.

KO ~ l :"J f;p.;

ELJS .A BETH

h: O~rNf~

ALHEHT.

Koning Albert is geh uwd met Hertogin Elisabeth van B eieren,
dochter van den verdienstelijken H ertog Karel Theodoor.
·
Uit dit huwelijk zijn geboren : 1e Prins Leopold, Hertog van
Brabant, vermoodelijke troonopvolger , geboren t e Brussel, den
3n November 1901, in 't huwelijk getreden den 4" November 1926
met Prinses Aslride van Zweden ; uit dit huwelijk werd in 1927
prinses Josephina-Charloita en in 1930 prins B oudewijn geboren ;'.
2e Prins Karel, Graaf van Vlaanderen, geboren te Brussel, den 10n
October 1903 ; 3° P rinses M arie-José, geboren te Oostende, den
4n Augustus 1906, huwde in 1930 met Prins Umherto van Italië.

2. Inhuldiging. --

Albcrt werd ingehuldigd als Koning der
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3. Wereldoorlog (1914-1918). - De wereldoorlog 1914-1918
heeft aan al de volkeren der wereld bewezen, dat koning Albert
van België een man is van onwrikbaren trouw, van edele grootheid, van volkomen plichtbesef, van taaien moed en van ware,
oprechte toewijding aan de belangen van zijn land en van zijn
volk. Ook kwam hij uit den oorlog met den palm der schitterendste overwinning en met den verdienden titel van Albert
den Groote.
~. Oorzaken van den wereldoorlog. De moord, te Serajevo
op den Oostenrijksehen troonopvolger Frans-Ferdinand en diens
gemalin, gaf aanleiding tot het uitureken van den wereldoorlog.
Oostenrijk zond een streng ultimatum aan Servië. Het antwoord
van Servië was onbevredigend voor Oostenrijk, dat dan ook den
oorlog verklaarde (2811 Juli). Rusland trok partij voor Servië,
tegen Oostenrijk. Duitschland sloot zich aan bij Oostenrijk, zijn
bondgenoot (1 11 Augustus). Daarop verklaarde Frankrijk, bondgenoot van Rusland, den oorlog aan Duitschland (211 Augustus).
De oorlog zou zich echter eerst over de gansche wereld ontketenen door het meineerlig optreden van Duitschland tegenover
België. Ofschoon de onzijdigheid gewaarborgd was (1830), door
Engeland, Frankrijk, Italië en Duitschland, richtte Duitschland
toch aan Koning Albert het verzoek, vrijen doortocht te verleerren
aan de Keizerlijke troepen, mits volledige schadevergoeding.
Koning Albert weigerde met verontwaardiging, en met hem de
beide Kamers en het gansche Belgische volk.

5. Slag bij Luik. - Ongestoord werd het Groothertogdom
Luxemburg den 211 Augustus bezet.- Den 411 Augustus drongen de
Duitsehers in België, verwoestten Visé en begonnen een roekeloozen aanval op Luik. Gèneraal Leman, met een handvol helden,
verdunde angstwekkend de steeds opnieuw aanrukkende vijandelijke drommen. (( Vlug gaan was winnen )), volgens de Duitsche strategie, maar zij hadden niet gerekend met den woesten
en moedigen weerstand der Belgen ; dank zij de Belgen, bleef
het leger der Bondgenooien voor een gewisse nederlaag gespaard.
Luik viel op 811 Augustus, doch de forten beantwoordden met razende hardnekkigheid het Duitsche monstergeschut tot op
15n Augustus. De heldhaftige Leman werd buiten kennis onder
de puinen van het fort Loncin gevonden, en als gevangene naar
Maagdenburg overgebracht.
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G. Opmarsch der Duitschers. - Ten prijze van bloedige verliezen, bezetten de Duitsehers Tongeren, Tienen, Diesl en
Aarschot. - De Belgen, door machtige legerkorpsen aangevallen,
weken terug tot binnen de vesting Antwerpen.- Namen bezweek
na een beleg van vijf dagen : het garnizoen werd gevangen ge-
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nomen, maar een groot gedeelte slaagde er in te ontsnappen. Leuven werd geplunderd, gebrand, uitgemoord en de vermaarde
Bibliotheek van de Katholieke Hoogeschool in asch gelegd.Dendermonde werd schier totaal verbrand. - Te Dinanl, te Andenne en te Tamines werden honderden onschuldige burgers
gruwelijk vermoord. De eerste overwinningen der Fransehen
te Dinant, werden gevolgd door pijnlijke nederlagen te Charleroi,
te Longwy en te Maubeuge. De Duitsche rechtervleugel bracht
zelfs Parijs in gevaar.
7. Val van Antwerpen. - Van af den 20n Augustus belemmerde
het Belgische leger den opmarsch der Duitsehers naar Parijs.
Zoodoende steunde het niet weinig de legers der Bondgenooten
in den slag aan de Marne . Gedurig door onze taaie soldaten getergd, stoutmoedig bestormd en aanhoudend bedreigd in hun
verbindingen, besloten de Duitsehers het beleg te slaan vóór
Antwerpen. Onder het helsch geschut der houwitsers van 42 cm.,
moesten de forten bezwijken en de stad zich overgeven ; dit geschiedde den gn October. Het garnizoen was 's nachts gevlucht
en week naar den IJzer of naar Holland.
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8. Bezetting van België.- Noch wetten, noch oorlogsgebruiken
werden door Duitschland geëerbiedigd bij de bezetting van ons
land. Oorlog voeren was voor hen niets anders dan martelen
en moorden, branden en rooven. Duizenden onzer landgenooten, waaronder priesters,
ouden van dagen, vrouwen
en kinderen, werden onschuldig gefusilleerd : dit getuigen het kerkelijk en burgerlijk gezag. Heiligdommen,
kunstvoortbrengselen, kasteelen, fabrieken, winkels werden
geplunderd en geroofd. Duizenden Belgische werklieden
werden met geweld naar
Duitschland en naar het front
gevoerd om er voor den
vijand te arbeiden.
Om zich te rechtvaardigen, zocht de Pruis uitvluchten in de francs-tireurs' gevechten. Maar die voorwend(iAHRIELLE PF..T1T.
sels waren even zoovele
leugens, gevoegd bij al die schaamtelooze lastertaal, die hij de
wereld inzond.
9. Kardinaal Mercier. - Kardinaal Mercier, Aartsbisschop
van Mechelen, blijft voor alle Belgen een toonbeeld van ware
en dappere vaderlandsliefde. Overal en altijd droeg hij vaderlijke
zorg voor zijn Belgische kinderen. Hij verdedigde ze met woord
en pen tegen den Duitsehen verdrukker en wist ze bij tijden stond
aan te sporen tot christelijk geduld en onwrikbaar betrouwen in
de eindoverwinning. Voor onze ongelukkige werklieden, als
slaven naar Duitschland of naar 't front vervoerd, is Kardinaal
Mercier vooral een vader, een beschermer en een koene verdediger
geweest.
1 n. Slag van Vlaanderen. - Aan den IJzer legden de Duitschers een helsche hardnekkigheid aan den dag, want het zou
zijn een kamp op leven of dood. Braken ze door, dan zouden
Duinkerken en Kales Duitsche havens worden. Engeland zou
onmachtig worden op zee en met inval bedreigd. Maar aan den
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IJzer stonden de Belgen ; daar stonden helden, die beslist en
woest de meineedige benden te lijf vielen. Zij vochten als leeuwen
en stierven als helden, maar
wijken kenden ze niet. De
verliezen van den vijand waren verschrikkelijk.
Vier jaar lang hielden de
Belgen stand op het laatste
stukje vrijen grond van hun
geliefd Vaderland, waarvan
elke duimbreedte doordrenkt
is van het kostbaar bloed
zijner zonen.
11. He verlossingsslag .
Den 28" September 1818,
stormden onze soldaten onstuimig en onweerstaanbaar
los op de Duitsche stellingen te
Passchendaele en te Houthulst.
In enkele uren hadden zij de
hoogten van Vlaanderen beZ . E . 1'- _\ \ :IJI:\ .\ .\1. 'd l ·:!{(: IEI! .
reikt en zetten den vijand
onverrnoèid na tot dicht bij Roeselare. Kanadeezen en Franschc
ruiters schaarden zich fier onder het bevel van onzen KoningSoldaat. De Belgische piotten deden wonderen van dapperheid ;
met de bloote bajonet of door middel van handgranaten verdreven
zij den verbouwereerden Pruis uit alle hoekjes en kantjes van ·
Vlaanderen. In de veroverde dorpen en steden werden zij als
redders onthaald : alom was 't algerneene vreugde ; alle weggedoken vaandels kwamen te voorschijn en wapperden vrij lusschen de heroverde puinen. Den 11n November werd, op verzoek
van den overwonnen Pruis, een wapenslilstand gesloten. Den
17n November was Brussel bevrijd en den 22° van dezelfde maand
deed onze geliefde Koning-Soldaat zijn intrede te Brussel. Het
puik van ons leger, de moedige IJzermannen, de Franschen, de
Engelschen, de Amerikanen. de Australiërs, de Serviërs, de
Grieken, al de vertegenwoordigers van de verbondenen werden
geestdriftig toegejuicht in dien onvergetelijken vrijheidsoptocht.
12. Onze Kongo en de wereldoorlog. - De Duitsehers schonden
ook de onzijdighe;d van onze Kolonie, evenals zij die van het
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-186Moederland hadden geschonden. De Belgische koloniale troepen
werden dan ook daar in den strijd geworpen. Eerst hielpen zij
de Fransehen bij de verovering van Cameroen (1916) ; daarna
.steunden zij de Engelsehen bij de verdediging van Rhodesia tegen

IN AFRIKA
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Duitsehen inval. Maar het roemrijkste wapenfeit van het Belgische koloniale leger blijft de verovering van de Oosl-Afrikaanschr Duilsche Kolonie. Bij de inneming van Tabora en de vesting
J1ahenge (1917), verwierven generaal Tombeur en zijn helden
onsterfelijken roem. - Ruandi en Urundi, de twee rijkste provinciën van de voormalige Duitsche Kolonie, werden het aandeel
van België (29 Juni 1919).
13. Verdrag van Versailles. - Door het verdrag van Versailles
·(29 Juni 1919):
1° Erkent Duitschland de soevereiniteit van België over het
·onzijdig grondgebied van Moresnet ;
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rechten en titels op de kantons Eu pen en M almedy ;
3° Verzaakt Duitschland aan alle rechten en titels op zijn.
Koloniën ;
4° Worden Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en
Turkije verantwoordelijk gesteld voor al de verliezen en beschadigingen, door den oorlog aan de Entente-landen veroorzaakt.
Het Verdrag van Versailles heeft slechts een deel onzer verwachtingen verwezenlijkt. Vraagstukken van 't grootste gewicht
blijven .zonder oplossing en onze huishoudkundige belangen onverzekerd. 't Is een teleurstelling voor de Belgen, die terecht gerekend hadden op de dankbaarheid der volkeren.

H. Binnenlandsche politiek. - Op binnenlandsch gebied werden onder de regeering van Albert I, reeds tal van maatregelen genomen door de huidige omstandigheden en behoeften geboden.
Leopold II, die klaar zag in de toekomst, had met vreugde op zijn
sterfbed, de nieuwe militaire wet onderteekend, waardoor de
plaatsvervanging en de loting werden afgeschaft en één zoon
van elk gezin tot soldatendienst verplicht was. In 1913 werd
de algemeene dienstplicht ingevoerd. De wet kwam echter te
laat en we moesten, onvoldoende voorbereid, den overmachtigen
Duitsehen aanval het hoofd bieden.
In 1914 werd de inrichting van het lager onderwijs gewijzigd
en het verplichtend schoolgaan ingevoerd. De wet liet evenwel
aan de ouders, zooals het trouwens behoort, den vrijen keus van
de school.
Door een gedeeltelijke vervlaamsehing van de Gentsche Hoogeschool had men den drang der Vlamingen naar hooger cultuur in eigen taal willen bevredigen. De halve maatregel had
echter een onhoudbaren toestand in 't leven geroepen, waaraan
tegenwoordig een einde is gesteld. De bisschoppen van hun
kant breidden de Vlaamsche leergangen te Leuven steeds meer
en meer uit, zoodat onze Katholieke Hoogeschool aan alle Belgen,
zoowel Vlamingen als \Valen, de gelegenheid biedt hun studiën
in de taal hunner keuze te voltrekken.
Om het zuiver algemeen stemrecht te bekomen, namen de Socialisten in 1913 hun toevlucht tot de algemeene staking. Hun
poging tot schrikaanjaging mislukte deerlijk. Na den oorlog
werd aan hun verlangen voldaan en het algemeen stemrecht
in de Grondwet ingeschreven (1921). Elke Belgische burger,
ten volle 21 jaar oud, beschikt over één stem voor de Kamers, de
Provinciale en de gemeenteraden. Het stemrecht voor de ge-
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Naoorlogsche tijd. - 1930. - Het mag een wonder heeten hoe
snel België de ellenden van den wereldoorlog te boven gekomen is.
De vernielde steden en dorpen zijn uit hun puinen opgestaan ;
de verwoeste akkers prijken weerom met den heerlijksten oogst.
Niettegenstaandeenkele crisissen van tijdelijken aard mogen handel en nijverheid zich in een ongemeenen bloei verheugen. Nieuwe
nijverheidstakken - vliegtuigen, kobalt, radium, zuur- en stik-'
stof, auto's, film, T. S. F.-toestellen, enz. --komen tot ontwikkeling en de rijkdommen van Kongo en van het Kempische kolenbekken volop tot uitbating. De beweging van de Antwerpsche
haven, reeds zoo reusachtig groot voor den oorlog, stijgt nog
immer, dank zij de grootsche uitgevoerde werken. Ook mochten
de Belgen, in 1930, vol erkentelijkheid tot God en met betrouwen
in de toekomst, ia vrede, vreugde en luister, de honderdste verjaring van hun onafhankelijkheid vieren.

XXIXe HOOFDSTU K.

BESCHAVING (XJXe, XXe EEUW).

1. Algemeene kenmerken. - De XIXe eeuw was voor België,
zooals trouwens voor de andere landen, een tijdperk van diep
ingrijpende verandering en.
De regecringen zijn steeds meer en meer democratisch geworden ;
het heeft er minstens den schijn van dat 's lands bestuur aan
"t volk werd toevertrouw d, daar het stemrecht voortdurend
.een grootere uitbreiding kreeg.
De maatschappelijke standen ondergingen groote veraridering en :
.adel en geestelijkheid boetten een aanzienlijk deel in van hun
vroegere macht ; tegenover hen verhief zich de burgerij, door
handel en grootnijverh eid verrijkt, en wiens machtigen invloed
zwaar op de regeering weegt ; als gevolg hiervan ontstond het
proletariaat of de arbeiderskla sse.
Het economisch leven nam een huitengewoo n hooge vlucht.
Vóór de XIXe eeuw was de spierkracht van menschen en dieren
Dm zoo te zeggen de eenige beweegkrach t van de nijverheid,
de grond bracht weinig op en de afzetgebiede n ontbraken haast
geheel. Heden ten dage wordt bijna overal de stoom-, de gas-,
Df de electrische kracht benuttigd ; de grootnijverh eid heeft
Dveral reuzenfabrie ken opgericht en verhonderdv oudigt haar
<>pbrengst, dank zij tallooze machienen en een verstandige verdeeling van den arbeid. Door het aanwenden van wetenschapp elijke methoden en het gebruik van meststoffen werd de opbrengst
van den landbouw verhoogd ; een druk verkeer kwam tot stand
tussëhen alle oorden van de aarde.
De economische vooruitgang was voorbereid geworden door
een beerlïlke uitbreiding der kennissen ; op wetenschapp elijk
gebied werden wonderbare ontdekkinge n gedaan ; anderzijds
vermenigvu ldigden zich de theologische, de wijsgeerige, de sociale, de zedelijke, de esthetische e. a. leerstelsels haast tot in 't
oneindige.
Het godsdienstig en zedelijk leven hield niet immer gelijken
tred met den vooruitgang van de wetenschapp en en de toename
van den openbaren welstand. De katholieke Kerk, meer in 't
bijzonder, had bet vaak erg te verduren, vooral in 1879-1884.·
Ze zette evenwel haar werk van behoeding en opbeuring voort,
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waarnaar de ontredderde maatschappij vroeg of Iaat zal opzien.
2. De politieke partijen.- België kende lange jaren twee groote
politieke partijen : de katholieke en de liberale partij. Uit de wantoestanden op economisch gebied ontstond later (1885) de socialistische partij, die spoedig tot een geduchte macht aangroeide.
Katholieken en Liberalen werkten eerst eensgezind samen
zoolang er spraak was het Hollandsch despotisme en gevaar
te weren. Na 1849 trad de verdeeling in. Paul Devau:x:, volksvertegenwoordiger van Brugge, droeg veel bij om de kloof tusschen beide partijen steeds breeder te maken. Achtereenvolgens
lid van het Nationaal Congres en van de Kamer der Volksvertegenwoordigers, merkwaardig en invloedrijk redenaar, stichtte
hij in 1839 de << Revue Nationale << waarin hij hevig voor het
zuiver liberalisme opkwam. In 1847 was de scheiding tusschen
Katholieken en Liberalen een voldongen feit. Beide partijen betwistten voortaan elkaar het bewind : kath. : (1846-1847);
lib. (1847-1855); kath. (1855-1857); lib. (1857-1870); kath.
(1870-1878); lib. (1878-1884); kath. (1884-1914).
:'-Ja den oorlog bestond de regeering doorgaans uit vertegenwoordigers van de drie politieke partijen. Naast hen zijn in de
laatste jaren de kleine partijen der Fronlers, Vlaamsche N alionalislen eh Communisten in 't strijdperk getreden.
3. De maatschappelijke klassen. -- Gelijk reeds werd gezegd
verloor de maatschappelijke rol van de bevoorrechte standen
(adel en geestelijkheid) veel aan beteekenis ; uit het machinisme
ontstond de grootnijverheid met de kapitalisten (burgers en
financiers) eenerzijds, het ontelbaar leger der prolelariërs (arbeiders) anderzijds. Beide laatste klassen kregen het weldra
met elkaar aan den stok ; vandaar het sociaal vraagstuk.
Onder voorwendsel de rechten van den mensch te doen eerbiedigen had de Fransche Omwenteling den arbeider aan zijn
natuurlijke beschermers (Kerk, Staat, Gilde, huisgezin) onttrokken, en hem zonder verweer overgeleverd aan bazen en werkgevers. Een mededinging zonder kontrool, zonder paal of perk
werd de wet der werklieden bij het vaststellen van de loonen en
het vervaardigen van de producten ; stoffelijke en zedelijke behoeften van de werkende klasse werden hierbij over 't. hoofd
gezien. Niets voorkwam of belette den strijd tusschen de fabrieksbazen onderling, tusschen werkgevers en werknemers. Het ligt
voor de hand, dat in dien ongelijken strijd, dezen die het geld
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hadden, het best gewapend waren en maar al te vaak van hult
macht misbruik maakten. We noemen onder de talrijke misbruiken en wantoestanden : de uitputting van het lichaam van den
werkman, door den langen duur van een haast ononderbroken
arbeid ; het gebrek aan vakonderwijs en beroepsopleiding ; het
nacht- en het zondagswerk, de uitbuiting van het werk van jonge
kinderen en moeders ; de lange, enge, slecht verluchte werkplaatsen, hier gloeiend heet, daar koud en vochtig ; het gebrek aan
gezonden en overvloedigen kost ; het uiterst lage peil der dagloonen, nog lager gebracht door afhoudingen en boeten ; de verplichting aan de arbeiders opgelegd zich het noodige in de winkels der bazen aan te schaffen ; het gemis aan voorzorgen tegen
ongevallen, die des te meer voorvielen daar de inrichtingen gebrekkiger waren ; het min of meer totaal overlaten van gekwetsten,
verminkten, zieken, ouderlingen, enz., aan hun eigen droevig lot :
het verwaarloozen der godsdienstige, zedelijke en verstandelijke
behoeften van den werkman, enz., enz.
4. Sociale wetgeving. - Bij het zien van de slechte inrichting
van den arbeid, dachten volksgezinde personen en de regeering
er vroegtijdig aan, ernstige maatregelen te nemen.
Van af 1840 stelde deze laatste cammissiën aan om den ellendigen toestand van sommige arbeiderscategorieën te bestudeeren.
Ongelukkiglijk kwam er, door de onverschilligheid van het publiek, van de eerste pogingen om sociale wetten in te voeren,
weinig of niets terecht.
De economische bloei van België omtrent het midden van de
XIXe eeuw liet naderhand in den waan verkeeren, dat het nog
zoo slecht niet ging, vermits het geld in groote hoeveelheid kwam
toegestroomd.
De ontevredenheid onder de arbeidersklasse groeide evenwel
voortdurend aan, vooral in het \Valenland. Ze kwam onverwacht tot uiting in 1886. Bloedige stakingen, brandstichtingen
en plunderingen moesten alsdan met wapengeweld tegengegaan
worden.
Eens de orde hersteld, begon men klaar in te zien, dat de betrekkingen tusschen werkgevers en -nemers op een meer rechtvaardige wijze dienden geregeld. De katholieke regeering werkte
een heerlijk arbeidswetboek uit, dat met den tijd nog verbeterd
werd, en vreemde volken ons met recht benijden.
De Katholieke Kerk begunstigde overigens uit alle macht de
beweging ten voordeele van de arbeidende klasse. De wereldbrief
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2Hotu proprio van Pius X, verkondigde de algemeene beginselen
van de christelijke, sociale orde en de hervormingen, die er de
noodzakelijke gevolgen van zijn.

PAVS !.EO XIII.

Het arbeidswetboek van België gaat de meeste hierboven
aangehaalde grieven te keer. Zoo er middel is nog meer rechtvaardigheid tusschen de verschillende maatschappelijke standen
te doen heerschen, het valt niet te ontkennen, dat in dit opzicht
bij ons reeds veel verwezenlijkt werd.
5. De organisatie van de werklieden. - Van de wet mag niet
:alle heil verwacht worden. De arbeiders hebben tot plicht zich
stevig te organiseeren en elkaar een helpende hand te bieden.
Dit hebben ze dan ook begrepen : In de laatste jaren van de
XIXe eeuw en in 't begin van de XXe ontstonden taltrijke beroepsvereenigingen, mutualiteiten en syndikaten ter verdediging
Yan de belangen van landbouw-, mijn- en fabriekswerklieden.

-193 Bijaldie n deze groepeeringen zich tot hun rol beperken, kunnen
zij veel bijdrage n tot het herstel van de grieven en het welzijn
van het volk.
Soms ook vereenigen zich afgevaardigden van werkgevers en
-nemers .Mits een weinig toegeving van beide zijden kunnen dan
de belangen van de verschillende partijen in overeenstemming
gebrach t worden.
6. Het economisch leven. - De economische opbloei van
België geduren de de XIXe eeuw was waarlijk bewonderenswaardig .
De landbouw werd verbete rd, dank zij het gebruik van ma-chienen en meststoffen ; uitgestr ekte landerij en werden in cultuur
gebrach t, planten en dierensoorten verbete rd, handelswegen
't allen kanten aangelegd om het afzetten van de produkt en te
bevorderen. Machtige boerenbonden en credietvereenigingen
kwamen tot stand, die het landbou wbedrij f meststoffen, gereedschap en kapitaa l bezorgen.
De grootnijverheid is een kind van de XIXe eeuw. Tallooze
rnaebienen stellen haar in staat veel, snel en goedkoop voort te
brengen. Banen en spoorwegen, lucht, en waterwegen vervoeren
haar product en tot aan het uiteinde der aarde. Nietteg enstaan de
de kleine oppervl akte en de betrekk elijk geringe bevolking
bekleed t België een eerste plaats onder de groote nijverheidsJanden van de wereld.
De handel hield gelijken tred met landbou w en nijverheid.
Eertijds beschik te hij over enkele, slechte banen en zelfs de
scheepv aart ofschoon reeds bedrijvig, liet nog veel te wenschen
over. Heden staan talrijke spoorlijnen en reuzenschepen te
zijnen dienste. De electric iteit begint stilaan de stoomk racht te
verdring en en de verbaze nde ontwikkeling van de luchtva art
heeft op verre na haar laatste woord nog niet gezegd. De afstanden zijn om zoo te zeggen uitgeschakeld, en de volken in voortdurend contact, kunnen elkaar de product en van boven- en ondergrond en van de nijverheid mededeelen ; door de uitbreid ing
van het crediet worden de ruilingen uiterst vereenvoudigd
In de geschiedenis der economische betrekk ingen van België
met de vreemd e landen, ondérscheiden we vier tijdvakk en.
Gedurende de Holland sche overheersching werd de toestan d
van ons land lastig gemaak t door het sluiten van de Fransch e
markt en de mededinging van Engelan d. Eens onafhankelijk,
wou België de inlandsc he nijverhe id beschermen tegen de overrompeli ng van uitheem sche product en : het huldigd e het protec. 13
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liet het de koopwaren vrij in- en uitgaan van 1847 tot 1880 :
vervolgens kwam een lichte protectionnistische reactie van 1880
tot 1914.
De rijkdom van België nam, gedurende de XIXe eeuw, geweldig toe. Dit wil evenwel niet zeggen, dat ons land daarom
gelukkiger was dan in vroegere perioden van zijn geschiedenis.
De rijkdom bevordert alleen dan het algemeen welzijn, wanneer
hij onder alle klassen verspreid is en doelmatig gebruikt wordt.
Het wil nu voorkomen, dat de zedelijke en godsdienstige vooruitgang van onze bevolking op dezelfde hoogte niet bleef als de
economische ontwikkeling. Vandaar een diepe, haast algemeene
en blijvende misnoegdheid.
7. De verstandelijke vooruitgang.- 1) Het onderwijs.- Onder
de kenmerken van de XIXe eeuw dient de nadruk gelegd op de
reusachtige pogingen door de meeste natiën ter opvoeding van
de volksklassen aangewend.
De opvoedkunde werd de bestendige bekommernis van de
opleiders der jeugd ; tal van opvoedku!!dige werken verschenen
en het publiek stelde er belang in ; overal werden tijdschriften
uitgegeven, en met behulp van de proefondervindelijke wetenschap drong men dieper door in de psychologie van het kind.
De eerste opvoeding van het kind door de moeders, de bewaarscholen, enz., werd het voorwerp van een nauwkeurige en kiesche
wetenschap.
De lagere school stelde loffelijke pogingen in 't werk om haar
leerplan en haar methoden aan de vereischten van het moderne
leven aan te passen ; zelfs de gebrekkige, lichamelijk of geestelijk
misvormde kinderen werden het voorwerp van bijzondere zorgen.
Naschoolsche inrichtingen van allen aard gaven aan de bewogen jaren van de jeugd de onontbeerlijke richting.
De schoollokalen werden gezonder en behaaglijker ingericht,
in menige stad zelfs met een ongepaste en overdreven weelde ;
prachtige meubels, muren vol zwarte borden, teekeriingen,
platen, aardrijkskundige kaarten, leermiddelen van allen aard,
alles was er op aangelegd om den buitenstander een hoogen
dunk te geven van de wetenschappelijke en de opvoedkundige
waarde van de negentiende-eeuwsche school.
Ongelukkiglijk heerschte op gebied van godsdienst, wijsbegeerte en sociale opvattingen de grootste verwarring en stonden
de opvoeders radikaal tegenover elkaar. De school werd een strijdperk, waarin, ter verovering van het kind en de jeugd,christendom
en vrijdenkerij voortdurend handgemeen werden.
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en hield niet voldoende rekening met de eeuwige bestemming
van het kind. Nooit zouden onze christelijke voorouders op 't
gedacht gekomen zijn, op opvoedkundig gebied, het schoone van
het goede, de zorg voor het tijdelijke van die voor het eeuwige
leven te scheiden. De XVIIIe eeuw had evenwel openlijk met
dit verheven ideaal afgebroken ; naast edelmoedige gedachten
en vruchtbare begins~len hadden de wijsgeeren en de opvoedkundigen van dien tijd goddelooze en zuiver materialistische
theorieën voorop gesteld. De XIXe eeuw nam die verderfelijke
erfenis over tot groot nadeel van de jeugd. Al te dikwijls, helaas,
bleef dan ook de ware opvoeding ver onder de verstandelijke
ontwikkeling.
België werd dus overdekt met talrijke scholen voor lager,
middelbaar en hooger onderwijs, waarin zooniet de vorming
van hart en wil, dan toch die van den geest bijzonder goed verzorgd werd.
b) Wetenschappelijke vereenigingen .- Talrijke geleerde, letterkundige en kunstgenootschappen verspreidden alom den roem
van België. We vermelden de Akademie voor Wetenschappen,
Letteren en Schoone Kunsten; de Koninklijke Vlaamsche Akademie;
de Koninklijke historische Commissie ; het Belgisch historisch
Instituut te Rome ; de Koninklijke Commissie voor monumenten ;
talrijke lokale vereenigingen voor geschiedenis, archeologie, muziek, kunsten, enz.
c) Letterkundigen en geleerden. - Merkwaardige mannen onderscheidden zich in al de takken van de menschelijke kennis.
We laten hier enkele namen volgen :
1. Vlaamsche letterkunde : De romanschrijvers H. Conscience
(100 boekdeelen, standbeeld te Antwerpèn); Renier en August
Sn ieders; S. Streuvels, Buisse; V. en R. Loveling, E. Claes, F. Temmerman, enz.; de dichters G. Gezelle, De Koninck, Ledeganck,
Jan van Beers, Prudens van Duyse, H. Thans, enz.; de tooneeldichters Verschaeve, De Tière; de redenaars : H. Claeys, H. Verriest, Van Cauwelaert, Helleputte, enz.; de critiekers : J. Persyn,
Max Rooses.
2. Fransche letterkunde : Ch. de Coster, Lemonnier, G. Rodenbach, Eeckhout, Verharen, Maeterlinck, enz.
3. Waalsche letterkunde : N. Defrécheux, E. Remouchamps.
4. Geschiedenis : de Gerlache, Kanunnik David, Mgr Namèche,
Kervyn de Lettenhove, Thonissen, Kurfh, Piunne ....
5. Wijsbegeerte : Delboeuf, Van Weddingen, Mgr Deschamps,
M gr M ercier ....
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7. Natuur- en scheikunde : Plateau, Montigny, Melsens, Gramme, Louis Henry ...
8. Levensleer : Carnoy, Van Beneden, Van Gehuchten ....
8. De Kunsten.- Zijn de Belgen trotsch op de heerlijke kunstschatten hun door het verleden overgemaakt, ze wijzen met niet
minder fierheid op de kunstgewrochten in de XIXe eeuw tot
stand gekomen.
Bouwkunst. - Geen nieuwe bouwstijl zag het licht. Bij het
begin van de eeuw keerde men gaarne naar de navolging van
de oudheid terug. Onder den invloed van het romantisme ging
de voorliefde naar de Middeleeuwen en verhieven zich tal van
godsdienstige en burgerlijke gebouwen in Romaansehen en in
Gothieken stijl. Dan volgde de tijd der grootsche gebouwen en
werken van openbaar nut, waarbij ijzer en beton een groote rol
speelden ; stations, stadhuizen, Paleizen van Justitie, tunnels,
bruggen, afdammingen, enz.

A F DAMMING VAN UE (ill.EPPE.

Hier dient de aandacht getrokken te worden op de lofwaardige
poging van de St-Lucasscholen om, zonder slaafsche navolging,
de gothieke nationale kunst in eer te herstellen ; eveneens op de
werken over de esthetiek van de steden, werken die de kunstvoorwaarden behandelen van het geheel, en niet van de gebouwen
afzonderlijk.
Onder de gebouwen en kunstwerken bij ons in de XIXe eeuw
opgetrokken, noemen wij de stations van Antwerpen, Brussel,
Luik, Bergen, Namen, enz.; de Beurzen van Brussel, Antwerpen
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Justitie te Brussel...
De beeldhouwkunst leed eenigszins onder de onmacht van de
bouwkundigen om nieuwe tranten te scheppen. De bouwkunst
is immers het aangewezen kader van de beeldhouwkunst ; ze
kwijnde nog meer onder het gebrek aan een verheven ideaal.
Enkele Belgische beeldhouwers hebben ons evenwel merkwaardige
gewrochten nagelaten. We noemen P. De Vigne, J. Dillens, G.
Geefs, J. Lambeaux, C. Meunier, de dichter van de mijnwerkers,
Vinçotte, de Vreese, de Beule. ..
De Schilderkunst werd steeds door onze kunstenaars met voorliefde beoefend. In de XIXe eeuw toonden onze schilders zich
de waardige opvolgers van de groote meesters der wereldberoemde
Vlaamsche School. De klassiekers volgden trouw de modellen der
oudheid na ; de Romantiekers streefden naar meer vrijheid en
waarheid bij het teekenen, het voorstellen en het kleuren van
historische tafereelen ; de Realisten ingenomen met de natuur,
borstelden bij voorkeur landschappen ; de Impressionnisfen
waren groote liefhebbers van licht en open lucht ; in deze laatste
tijden ontstonden nog andere scholen, die zich ten doel stellen
de schilderkunst op gansch nieuwe banen te leiden.
Onder de ontelbare Belgische schilders van de XJXe en de xxe
eeuw noemen wij : Navez, Wappers, de Keyser, Wiertz, Gallait,
E. Agneessens, Baertsoen, de Braekeleer, Leys, Meunier, Rop,
Stevens, Stobbaerts, Vogels, J anssens...
De muziek dankt een groot deel van haar ontwikkeling aan
België << het echte vaderland van de verrukkelijkste der kunsten ».
In de XJXe eeuw onderscheidden zich in de Toonkunde : Cesar
Frattck, Peter Benoit, Gevaert, Tinel, Lemmens ... Om hun kunst
hoog gewaardeerde Belgen ontmoet men heden in alle landen,
waar de muziek in eere gehouden wordt.
De industrieele en de decoratieve kunsten namen op hun beurt
een hooge vlucht en dragen bij tot de versiering van de voorwerpen van dagelijksch gebruik. Meubels, aardewerk, weefsels, lokalen, boeken en tijdschriften, alles wordt door hen verfraaid. Het
is te wenschen dat kunstgevoel en smaak bij de werklieden steeds
meer en meer ontwikkeld worden : 't zal een genot worden voor
hen zeiven en voor de anderen.
9. De Godsdienst. - De vrijheid van godsdienst wordt door
de Grondwet gewaarborgd (Zie art. 14, 15, 16).
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Belgen behooren, de loffelijkste pogingen om het geloof en de
goede zeden te bewaren en hoog te houden. Ze had soms hevigen
tegenstand te verduren, doch ze zette haar werk onverdroten
voort en blijft niettegenstaande alles, de voornaamste kracht
van het land.
Ze legde er zich bovendien op toe haar leer in de verre landen
te verspreiden en voornamelijk in Kongo. « In de XIXe eeuw,
schreef P. De Decker, heeft geen enkel land betrekkelijk zooveel
zendelingen naar de missiën gestuurd dan België. »

PAT E R DAMIAAN.

Onder de ·talrijke Belgische missionarissen, die met den roem
van België de kennis van het H. Evangelie tot in de afgelegenste
oorden van de aarde verspreidden, verdienen P. De Smet, P.
Lievens, P. De Deken en vooral P. Damiaan (Jozef de Veuster),
de apostel der melaatschen, een bijzondere melding.
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All>recht I (1\JO\J- .... ).

STAliT~\FEJ,

HElt KO.\'INKU JKE l•'AMILIE.

LEOPOLD I, hertog van Saksen, prins van Saksen-Koburg- g-eboren te Kobuq; den 16 December 1790
gehuwd: 1' in 1816 met prinses Charlotta van Engeland, gestorven in 1817 zonder kinderen; in 1832, met Louisa-Maria, g-estorven in 1850 te Oostende,
dochter van Lodewijk- Philips, koning van
Frankrijk. t te Laeken, den 10 December 1865.
·

I

Leopold,
geboren den
246 ten Juli 1833,
gestorven den

6 Mei 1834.

1

den

23sten
~estorven

Philips, graaf van Vlaanderen, Charlott?.., g-eboren den 7t1cn Juni
geboren den 24steu Maart 1837,
1840, l(ehuwd den 27"''" Juli
.~ehuwd den 25sten April 1867,
1857 met Maximiliaan, aartsmet prinses Maria van Hohen~
hertog van Oostenrijk en keizollern Sig-maring-en, overleden
zer van Mexico, ferecht g-e~
den 17" November 190;.
steld te Queretaro in 1867,

Aug-ustus 1836,

~-~--

te Spa den 19deu
September 1902 t 17"'" December 1909 te Laeken.

-----

-~------~~---1

Boudewijn, ',

I

Louisa,
Leopold,
Stefanie,
Clementina
geboren in 1858, graaf van Hene- geboren in 1864 geboren in 1872.
gehuwd in 1875 gouwen geboren gehuwd:
gehuwd den 14en
met Philips her- in 1859, overle- t' in 1884 met November 1919,
tog van Saksen, den den zz~ten kroonprins Ru- met prins Victorprins van Saksen Januari 1869. dolf van Oosten- Napoleon.
Koburi(-Gotha
rijk (gestorven
1889
2°

------1

1

LEOPOLD I I, geboren te Brussel den 9"'" April 1835, inl(ehuldigd den 17den December 1865, g-ehuwd den zz~ten
Aug-ustus1853, metaartshertol(in Maria- Hendrika van
Oostenrijk geboren te Pesth

I
gestorven in
·-------·---1-

.. -.-1-

Josephina, .
Josephina,
ALBRECHT
187o,ff·ebaren in 1870,~geboren in 1872, g-eboren den 8'"

geboren den]geboren !n
3"'" Juh !g-ehuwd m 1896, estorven
1860,

over~tmet prins

m ~?;ehuwd in 1894, Apnl 1875, g-e-

Em· 1871, twee1in):!;.,met prins Karel huwd den 2~ten

leden den lmanuel van Or-Jzuster van Hen- ·van

23u

Januari ~eans,hertog van! drika.

1891.

1927.

-----~

Hendrika,

:Vendöme.

lern

I

;:en.

~

Hohenwl- October
Sig-marin- met

1900,

l-'

hertogin

Elizabeth

~

van

Beieren g-eboren
den 24;,ten Juli

1876.

ingehul-

dig-d den

21"'n

December 1909.

met g-raaf

Lonyai in 1900.

l

Leopold,

Karel-Theodoo r.

I

Marie-José,

!re Doren den 3den geboren den 1oen geboren den 4deu

December 1901, Oktober 1903, Aug-ustus 1906,
hertog van Bra- graaf van Vlaan- g-ehuwd in Jabant, gehuwd

met prinses
Astride van Zweden (1926).
JosephinaCharJotta
( 1<)27).

deren.

nuari

1930

met

Umberto, kroonprins van Italië.

w

(_ \<\\4)

INHOUD
I~LEIDI:'<G.
HooFDSTLK

.

...•.•..........•.

I. -~ Oud-Belgii'
. . . . . . . . . . .
II. - Romeinsch Tijdvak : Inval der Humeinen. Cesar,
Gallo-Romeinsche lwscha ving
. . . . . . . . . .
Clovis en zijn opvolgpn; .
. . . . . . . ~ . .
I I!.
Frankisch Tijdntk.
Volk><vcrhuizing. de
Franken, Clovis en t.!jn npvolgen; . . . . . . . . .
IV. - De Frankische maatschappij onder de ~Ierovingers.
\'. ·- De Karelingers. -- ~chijnlwningen. hofmeiers,
Pepijn de Korte, Ka1·Pl de Groote, de beschaving· . . .
VI. - Verdrag van Yerdnn. Verbrokkeling van't Hijk,
Lotlwringen, :\'oormauuen
. . . . . .
VII. - Het leen,tebel in BelgiF; de beschaving; vorming van de verschillende Staten; onderlinge hetrekl.;:ing-en
.......... .
VIII.- De Belgen in de hnJbtochtcn . . .
IX. - De GemeentPn. hc,;cltaving
X. - Vorsten. die de onlwil;keling van de g-emeenten
in hun Staten begun-tigdrn . . . . . . . . . . .
XI. - VolksomwPntelin~ in 'l Luikerland en in Brabant.
XI r. - Vlaanderen in de XIV" eeuw. . . . . . . . .
-'dll. - Historisch ht•cld van Bel;rii''s beschaving in
de :\liddeleeuwen.
. . . . . . . . . . . . . . .
XIV. - Burgondisell Tijd,·ni<; bc,-chrning- . . . . .
X\". - De !labs burger' v:m Oostenrijk : :\la x i mil i aan,
l'hilips de Schoone. hare! \' . . .• . . . .
X \'1. - PhiliJ"' I I. f!Od>'diensti~e omwmteling. . . . .
XVII. - België onder .\lLel'l en l'abella . . . . . .
X\'lll.- Belgii:' en den >'lrijd tu"chen Spanje en Frankrijk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIX. Oostenrijl;-ch tijdvak: Karel \1; MariaTheresin, bescha,·ing .: Jozef 11; Urabanl>ocl•e omwenteling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XX.- Prinsbisdom Luik (X\ï•·. X\ïie, X\'II!•' eeuw).
XXI. - Fransch tijdntk
. . . . . . . . . . . .
XXI I. - Con~TP>' van \Yel'lll'n, het koninkrijk der \lederlanden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXII I. - Omwenteling van I 1-\30
XX IV. -- De Grond wet van I 831 .
XXXV. - Regeering van Leopoid I.
XXVI. - Regeering van Leo jJOifl I I.
XXVII. - Ko1oniseering vaH Kong·o.
XXVIII. - Koning Albert, Wereldoorlog.
XXIX.- Besclul\·ing (XJXe en xxe eeuw).

B!dz.
3
;)
\)

18
18
21

3;)

:;s
51
58
(i5

70
73
8;)
\'1

104
111
1?0
121

12\J
137
4!1
117
11\J
1::,3
}(j(j

170
174
17~

18\J

