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PROGRAMMA

van den leergang van Geschiedenis in den middelbaren graad.
1. De nlJverhcld en de bl}zlgheden der l\1enaplers ten b.J"A "an Ces ar.
2. De strlJd del' Nerv18rs tegen (Ie RomeInen.
3. De RomelnsrlH' steen weg-en In Belgl(>.
~. De l[[mkom~t del' Franken In het land \'an Dool'nIJlé
3 Het doopsel van Clovls.
G. Een klooster In de VIIe eeuw.
7. De oorlog van Karel den Groote tegen de ::;al,sol's.
8. Een Melvel'l.
9. Het losgeld "tln Remer met rlen langen Hals
10 Een burg, zijne bewoners en dw van den omtrl ...
11. De predlklDg' del' eel'ste KruIfiVaart.
!2. De k~ure van AlDrecht Van Cayek
13 Het amoacht der llUldevetters te LUik.
14. De Jaarmarkt van Thorhout.
13. De Vlvanlsche genreentomannen te Groemnghe.
16. De dood van Jacob van Artevelde.
17. De zpl fopofferIng der zeshonderd Franclllmontcclen.
18. De drukkerij van Dirk l\1artens te :\nl:,t.
lil. De bCbtraillng der oproerige Gentenaars onder Karel V.
20. De onthoofding der gravf'n Egmont en Hoorn
21 Een bezoek van Allll'echt en Isabella m het werkhUll> Vln RulJens.
\.'2. De onthoofdmg van Anneessens.
23. De Brabantsche omwentelmg
24. De leeuw van Waterloo
25. De Septernberdagen van 1830.
:!6. De afkondlgmg der Grondwet.
27. De mhuldlgmg van Leopold I.
28. De eerste Belgl<che spoorwpgen
29. ])e afschaffing van de octrooien en de vermmdermg der post rechten.
30. De troonlwklimmlDg van LeOjlllld Ir.
Aanhangsel :
1. Dood van Loulsa-Mcllu \.JU Urleans.
2. Dood van Leopold I.
3. Dood van Manu-Hendnka van Oostenrijk.
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voor den hoogeren graad.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Toestand van Belgle hij de komst der Romeinen.
Verov.ll'lng van BeigJe rloor (Ie Romemen
De Franken in B81glC ; Clovls.
Invoermg des Chnstencloms; kloosters.
De harllngers: een woord over rle voorou,]ers van Karel den
Groote; riJk en mstellIl1gen van Karel den Groote.
Het leenroerig stelsel. Leen en leenroerig verdrag. Het versterkt
kasteel; 118eren en laten. Bijzondere oorlogen en Godsvreden.
Groote lf'enen van Belgie.
GorJfrtecj van Bouillon en BoudeWIJn van Konstantmopel bIJ de
KrUIstochten
De Gemeenten. Hare voornaamste voorrechten; de keuren, de
amhachten, markten en J'larmarkten ; voorspoc(j der groote Belg(sche gemeenten.
NtliJver tussclJen ,jen adel der stedf'n en de ambachten In de XIVe
eeuw: Vl'ede van Fexhe, Blijde Inltomst van Brabant.

10. Stl'IJd der
1 J.

12.
13
U.
15,
16,
17.
18,
19.
20

Vlaam~fhe

gemeenten tq(Jen den komng van llmnki'tJk

Slag der Gulden Sporen, Jacoh en Flllps van Artevplde.
Het HUlS van Burgondze m Bel.lJte
opkomst; vereemgIl1g dur
Belgische provmclen onder (he heerschappij; strijd der Belgische gemeenten ü,gen hare vorsten,
Regeerlng van Keizer Karel V In Belgie.
Groote gebeurtel1ls,en Uit de Omwf'ntelJng der XVI" eeuw,
Albrecht en Isabella.
Regeermg van Mal'la-Theresla en van Jozef Il, in Belgle
Belgle ond'~r de Fransche heerschappIJ.
Belgle bJdens Zijne vereemgmg met Holland.
Omwelltelmg van 1830, - NatIOnaal Congres. - Voornaamste be
pa:mgen der BelgIsche Grondwet.
Leopold I.
Leopold Il.
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VOORREDE.

Wij bieden onze ambtgenooten een handboekje van
Vadeflandsche Geschiedenis, bevattende de leefstof van den
mzddelbafen en van den hoogeren graad der lagere scholen,
volgens het officiëel programma van 16U Mei 1897.
Eenige onderwijzers klagen dat de bestaande werkjes
te moeilijk zijn voor kinders, wij hebben dus gttracht zoo
eenvondig te zzjn als de leerstof het toelaat, anden zeggen
dat de leerstof van den middel baren graad, op haar eigen
gtnomen, aan gekapt stroo gelijkt, wij bieden hun daarom
een handhoekje in samenhangenden tekst.
Het geheele WI rkje omvat de volledige leerstof van het
lager onderwijs.
H et programma van den middelbaren gfuad of VOOf de
scholen met rnznimum,pfogram'lw IS ef behandeld zn afzondefliJke leSJes en door bilzonderen dfUk aangeduid.
De ondefwljzers zullen dus VOM' elken graad de noodige
leefsto{ vinden in het meuwe werkje, wtlk hun zal toelaten
alln hun onderwijs van Vaderlandsche Geschiedems de
gewensclde udbreidtng te ,Qeven.
Wij hebben vooral getracht een handboek te maken,
In 'I bereik van de leerlingen onzef lagere scholen.
A an onze ambtgenooten zelf te aonleelen of wij in ons
werk geslaagd zijn!
DE SCHRIJVERS.
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Algemeene verdeeling der Vaderlandsche
Geschiedenis in elf tijdvakken,
I. Oud Hel~ië. van de vroegsle lijden tot de liOl1l~t
vall Juhll~ Cesar lil BelgIl', il7 Jaar Hh')!, J. C.
2. R()n)(~in!oieh ti,jd,'ak, van il7 Jaar wJör J. C. lot
de yerjagmg der ROll1elllE'n lilt BelgIl' door ClodlO,
't .laar Ho.
:J. Fl'unkiseh tijd,'al••. van de bepaalde Yest.lgmg
del' Frankell lil BeigJe, 11;), tot de verdeelll1g van het
rlJk van Karel den Gl'oote, verdl'ag van Vel'dlln 818
~. I-,eem'oe.·ig tiJdval~, van 8t-) tot de opkomst van
het hUIS van BllrgondH', 1881; - dood van LodeWijk van Male, laatsten graaf van Vlaanderen.
d. HUI'gondi!iich tiJth'ak, van '1881 toL de dood van
de hertogm Marla van Bllrgondlé, '11,82.
6. .:el·!iite Oos(em'iJkseh ti,jd,'al., van 1482 lol
den Troonsafstand van Keizer Karel V, '!tJ05.
,.. Spaanseh ti,jdvul., van H");)0 tot den El'fenisoorlog van Spanje, 1700-17t::\,
N. rrweede Ooste.lI'i,jl.seh tijdvak, van ilet vredeverdrag van LJtrecllt, '17'1:-), tot den veldslag van
Flelll'llS, '1791.
9. I<'('anseh tijdvak, van '1794 Lot den slag van
Waterloo, bushssenden val van Napoleon, '18'11';.
10. Ilollandseh ti,jdvak, van 1815 tot de Belgische
omwenteling van '1830.
11. TiJtlval. van Nutionale onufhankelijkbeid, van '1830 tot onze dagen.

-7Verdeeling van de Geschiedenis der Volkeren.

t. Oude gesehiedenis, van de Scheppll1g der wereld tot den val van het nOllJell1sche keizerrij k,
elllde del' VL eeuw, 1,76.
2. lHiddeleeuwsehe ~e!ii~·hiedellis, van 476 tot
de opkomst van het Pl'otestanllSllllls, begm der
XVI" eeuw, '1;)17.
:1. Nieuwe.·e gt~fiJehiede .. is, van 1517 tot de Fransche omwentelll1g, '1789.
-I. lIedendaagsehe ~e!ilehiede .. i!il, van '17~9 tot
onze dagen.
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TIJDVAK,
OUD BELGIË.
Van

de

vroegste il,iden fof 57 .1aar l:óór

J.

(J.

Toestalld vall IJelgiti bi'; de Loomst der
Romeinen.
1. OORSPRONG. - Men weet l1let jlllst wanneer de eerSle
bewoners m ons land gekomen ZIJ 11. Zekel' IS het, dat 300 jaar
VÓÓI' de C.hrlstene tlJdrekel1lng ons vadeJ'land reeds bewoond
was. Deze eel'ste mwoners waren Kelten. Volkeren, afkomstig
UIt Germal1lé (Duitschland). hebben de Kelten verjaagd rond het
jaal' 200 VÓÓI' .1. C. en 71Ch hier neergezet. HUil o~erste heette
Belgius. Vandaal' de naam van Belgwen Helgen. Van dien tijd
staat Belgle als natJe bekend.

2. GHENZEN. - Belgle was toen grootel' dan nu: het
grensde ten Nool'den en ten Oosten aan den BIJn, ten ZUIden
aan de Seme en de Marne. teil Westen aan het Kanaal en de
Noordzee.
3. UITZICHT. - Ons land zag el' dan zoo schoon niet uit als
nu: er waren geene steden of gl'oote rlOl'pen. geene breede
wegen en geene mgetllJkte l'lviel'en. Het Nool'rldeel was aan overstroomingen blootgesteld en met gevaarlijke moel'assen overdekt.
De hoogten alleen waren bewoond. Bijna overal, maar bijzonder
In het ZUld-Ooslen, trof men Uitgestrekte en donkere wouden
aan. Ons land was maal' weJlllg bevolkt. De bo<;scl!en kl'lelden
val1 Wilde heren en de moerassen van eenden en ganzen. De
Oude BelgeIl bewoonden ellendige hutten, van leem Pil rret
gemaakt, die op eenen blekorf geleken. Deze \'vonlllgen waren
slechts dOOI' smalle voetpaden vel'bonden. De \ereel1lglllg van
eel1lge hutten vOI'mde eell dorpje.
4. LEVENSWIJZJ<: en ZEDEN der OUDE BJ<:LGJ<:N. - Ollze
voorouders waren J'uwe, sterke menschen; ZIJ glilgen gekleed
met dierenvellen biJ [mddel van eenen haak of doom op den
schouder vastgemaakt. De voornaamsten onder hen droegen een
grof geweven onderkleed.
De Oude Belgen hielden veel van den oorlog en waren dapper

-9in den strijd: zij waren herbergzaam, edelmoedIg, zuiver van
zeden; zij beminden de vrijheid meel' dan het leven, maar zij
bemlJ1den ook het spel en den drank en waren zeer tWlstzwk.
De vrouwen en de slaven beploegden heL land. de mannen
hoeddeu de kudden of gingen UIt op de Jacht en de vlschvangst.
5. GODSOlENST. - Onze vool'oudel's wal'en HeIdenen; ZIJ
waren zeer bljgeloovlg en aanlJaden eene mel1Jgte afgoden: de
zon, de maan. den donder, den oceaan. Om hunnen godsdienst
UIL te oefenen. vel'gaderden ZIJ 111 hunne dIchte woudell rond een
steenen altaal', waal' hunne pl'lesters vruchten en dIeren opdroegen aan hunne afgoden. Deze pl'lesters, drUlden genaamd, offerden
soms ook menschen.

6. BESTUUR. - Men onderscheIdde vIer soorten van mensehen: de prlesteJ's, de edelen. de vrije mannen en de slaven.
Elk dorpje koos zijnen hoofdman, gewoonlijk onder de edelen,
't IS te zeggen. de afstammelll1gen van vroegere konIllgen, opperhoofden en aanvoerdel's. Deze hoofdmannen kwamen bljean om
de gewIChtIge zaken des lands, en vooral den oOI'log te bespreken.
\'001' de vel'dedlgll1g des Vaderlands trokken alle vI'IJe mannen
ten stl'iJde. Hunne voornaamste wapens waren: de biJl. de speel'
en de knots met een WIJ men schIld. Onder de edelste famlhen
rIep men eenen kOl1Jng Ult. en onder de dappersten koos men de
aanvoerdel'~. Deze bedIenIllgen hIelden CJp In vredestIJd.
7. VOLKSSTAMMEN. - Oud Belgle was dool' zes voorname
volksstammen bewoond; Ziehier hunne waal'schlJnltJke verbltjfplaats:
rOe MENAPIEIIS, 111 het Noorden van Oosl- en West-Vlaanderen
en In de provIncie Antwerpen. (De Kempen waren nagenoeg
onbewoond.)
De NERvIEns, lil Henegouwen en Brabant. cn 111 het ZUid deel
van Oost-Vlaanderen.
De EBunoNEN, 111 LUik en Llmhurg.
(Je AnuA1IEKEN, In Namen.
DE TJlEYIEHEN, 111 Luxemuul'g.
lIe ~IOIl1NEN, 111 't ZUIden van West-Vlaandel'en, en venÎers 111
[,'!'ansch- vlaanderen.
Hunne gezamentIlJke bevolking WOI'dl op 700,000 Inwoners
geschat.

-
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Als het Vadel'land bedreigd was, vereenigden
den gemeenschappell]ken vIJand.

ZIJ

zich tegen

S. 0 .. nijverheid en de bezig .... den
dm' ltlenapim"s.

BDe Menaplers verbleven

het Noorden van ons land,
aan de Schelde en de zee. ZIJ hIelden zich vooral bezig
met visschen en .lagen. ZIJ bebouwden den aldiel' ell
kweelden koeieq, schapen, zWIJnen, hoenders en ganzen.
De MenapIers waren ook zeer l1lJverig. Van Iwol'l1
bakten ZIJ smalwhjk brood; ZIJ konden ook een soort
van bIer bl'ouwen.) Van vlas maalden ZIJ netten om te
visschen ;~ zij bouwden schepen: hunne eerste zeIlen
wal'en aaneengenaaide dIerenvellen, later maakten ZIj
van vlas en kemp lichtere zeIlen.{ Van de wol del' schapen
weefden ZIJ grove kleed eren Door verdamping wisten ZIJ
zout Uit het zeewater te trekken en gebl'Ullilen het om
vleesch te zouten
Hunne gezouten en gerookte ganzen werden naar den
vl'eemde Uitgevoerd en zelfs later te Rome zeel' gezocht.
III
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lP TIJDVAK,
ROMEINSCH TIJDVAK.

57 jaar vóór J. C. tot 445 jaar na CMistus.
"e.·o,'erillg

,'Uil Bel~'ië

door de Romeinen.

1. CESAR. - Rond Chmtlls' gebool'te waren de I\omelllcn
meeste!' van hlJna geheel de gekende wereld. Hunne hoofdstad
was Home.
Een Rümell1sC'h ,eld heel'. .JulIUs eesar genoen'(]. olldc I'na n'
;-); J ,:ll' '::'JII' 1. C. de ve!'ovol'lng van Gallw, het hedenda;Jgsch
('UIlI,"'IJI,. i;"i',II' lOl'lla\(; hol ~ool'cldecl van GalIJe.
In een enhelell IllItlC'l' was Zllld-GaJlIe veroverd, maal' lil
Belglc dUlll'Lle d,' ~':lld ; ,'.11 :"1
[lIJ de külllq \,'11 (, ",tl' "lulOIl 1:0 Belgen een machtIgen bond
en wlidcll een ~1('I'" legel' \CI'/.:ltIlolen, Cesa!' wa" hun te rap rn
\elscIH"'11 ,iJl\''''', 11'11\, ;1;1'1 de Saltlbcr, op dr ,'\'(;I!/(Jd vall het
ldllU t;e . .\r- '\ , ,".

2. Ut' ", ••·i';" del" Nen'im"s ·tegell de
llonU'int'n. Slug uan de Sambe.".

,IIIIIlIS Ce:--a!' aan 'l Iloofd van 60,000 soldaten sloeg
zIJlIe legerplaats aan den rcciltcrocyer' del' Snmbf'r. De
Ncl'\'lcl's, ouk (iO,OOO man sterk, onder bcyel van den
dapperen Bocluognat, lagen aan den anderen oever. verdoken lil IJos~chen cn stl'lllken. De nomell1sche ruitel'IJ
tt'Ok de Salllbel' over om de Ilg;';lllg des vl,Jands te vel'kennell. Pl()tselll1gs k\\":lJlJ('n de NervlCt's Uit llUnne schuliplaats te voorschijn en een hardnekkig gevecht had plaats.
Dt~ Homell1en werden doOl' de kloeke Ner\'lers achterLIlt
ge'olagen.
Ccsar, zIJne benden 7irn(le wIJken. grijpt het schild
lilt de handen van een I,ljner soldaten, herzamelt zIJn
il'~cr en rukt persoonliJk \'ooruJt tegen den vIJand. Zijne
:--oltlaten, dool' zIJn moedig voorbeeld getroffen, volgen
helll en 11e ~tflJd herbegll1t.
DItmaal, na een bloe(!lg cn langdurig gevecht, bleef

-
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de overwinning aan de Romeinen. Van het machtig leger
der Nerviers ble\'en maar 500 man over. Boduognat was
onder de dooden.
3. STRI.ID TE/~EN DE ANDERE STAMMEN. - Oe Aduatieken, dIe te laat kwamen om de Nf'rVlers te helpen, werden verslagen lil hunne vestmg van Namen en als slaven vel'kocht.
Amblorlx, kOl11ng der Eburonen, wIlde het Vadel'land verlossen
van de vreemde overweldlgmg, en verl1letlgde' twee Romemsche
leglOenen. 12,000 man sterk, m hun kamp van Tongeren. Al de
Belgen kwamen lil opstand, zij waren op het punt meester te
worden van het Romeinsch kamp van Bergen. als Cesar zijne
twepen ter hulp snelde en de Belgen op de vlucht dreef.
Na eenen strIjd van vIer jaren werden de Eburonen Uitgeroeid.
Hun dappere honlllg AmblOrlx kon ontsnappen 111 de wouden
van Germalllc.
(Antwerpen heeft aan Boduognat, Tongel'en aan AmhlOl'ix een
standbeeld opgerlchl.)
Het leger det' TI'eVlel'en, na de onthoofdltlg van hunnen koning
InduclOmar, die 1'1 de handen del' Romell1en VIel. gltlg op de
vlucht en wel'tl ontbonden.
De Mormen onderwlet'pen Zich aan den veroveraar.
De Menapters boden dett langdurIgsten tegenstand. Verscholen
achtel' hunne bosschen en moerassen, ontkwamen ZeJ lang aan
de achtervolgltlg van Cesar. Elt1deltJk zagen ZIJ ztch bedreigd Itl
hunne schuIlplaatsen door den wereldveroveraar voor \'olen alles
moest zwichten, en aanvaardden den titel van Vrije bondgenooten
der RomelIlen.
Rome bleef alleen meestei" Na zeven jaren stl'lJd was de
Belgische bodem te vuur en te zwaard 'Verwoest. Er bleven maal'
250,000 tot 300,000 Itlwonel'S meer over, meest gl'ljsaards. HOJIwen en kltlderen.
Ccsar prees den moed onzer voul'vadel'en, toen hiJ ttaa!' Rome
schreef; « Van al de Galltel's zIJn de Belgen de dapperste. ))
Gesar genoot de vruchten van zIjne ovel'wlI1ll1ngen nIet: hIj
werd te Rome vel'mool'd dOOI' 53 messteken, op den dag zelvett
dat hIJ gltlg KeIzer gekroond worden van het machtIge Romeltlsche RIJ k.
De vreelllde uverheel'sclung muest VIJf eeuwett uUl'elJ.
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4. INVLOIW DER ROMEINSCHE HEERSCHAPPIJ IN BELGIË.
- De BelgIsche jongelingen mOl?sten dienst nemen lil de Romemsche legers on onderscheidden zich op alle slagvelden. Door
hunne betrekkingen met de Homeinen namen zIj allengskens de
zeden en gebruIken ovel' "an hunne veroveraars: bIj hunnc
terugkomst bl)uwden 7IJ hUIzen, bel'eJdden hunne spIJzen, maakten kleederen en gereedschappen gelijk de RomelIlen. Arzoo
dl'ong langzamerhand de Romemsche beschaving III ons land.
In het ZUIden en In het ZUId-Oosten kreeg de latiJnsclle taal
de boven hand, waarUIt het ~'I'ansch en het Waalsch zIJn ontstaan.
NIeuwe volksstammen wel'den gevormd: de Tongers in het
,el'\\oeste land del' Eburollen, en de Ta}..andel·s lil de Kempen.
De el?rste apostels van het Christendom verschenen in onze
gewesten: St. Platus, lil het land van Dool'nljk; St. MartlIlus,
lil Bl'abant en lIaspegouw: St. Eltbertus en St. Chr)sohus bIj
de Menaplers en oe Nel'vlers; SI. ,':!ervatlUs werd de eerste BISschop van Tongeren rond 't jaar 335.
De RomelllE'n legden hreede, groote heirbanen aan, bestemd
om de bewaklllg del' vel overde landstreken te vergemakkelijken.
AI deze banen glllgen van Rome UIt.

:t. De Romeinsebe steenwegen
in België.

Onder het bestulIr del' Romeinen werden in Belgiè de
eel'ste steenwegen aangelegd. Deze banen van tien tot
vIJftien meters breed, waren gemaakt van groote platte
steenen, met moortel samengevoegd. Langs beide kanLen
dezer heIrbanen stonden vierkantige steenen om op te
rusten of te paard te stIJgen.
Alle 1500 stappen zag men palen, mijlpalen geheeten,
om den afstand aan te duiden.
De voornaamste heIrbaan III Belgie aangelegd, was die
vall Bavai naar Keulen, langs Gembloers, Tongeren en
MaastrIcht; eene andere baan hep van Bavai naar de zee,
en eene del'de over Aarlen naar Trwr.
Langs deze baneu wel'den hIel' en daar, yoor de Romeinsehe boldaten en ambtenaal's. IirlJgsposten opgericht, die
den oorsprong waren van eelllge steden en dorpen.

-li -

Deze steenwegen vermeerderden de handel5hetrel,klllgen van Bdgw met Rome en dl'oegeu veel bI.! tot het
lllvoeren van heL Cllt'l~ten geluu! ttl onze strel,en.
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III~

TIJ DVAK.

FRANKISCH TIJDVAK 445-843.

HOOFDSTUK I.
I)e ."I·anl~eI' i .. Uel~ië. - Clods.
1. DI<: FBANKI<:N. - De Frallk~n walen Germaansche volkeren, gekomen van o,el' den HIJn. ZIJ stonden bekend als de
geduclr!lg~te del' Barbal'en. Men zag ze altIjd met de \\apens
lil de \lllst, want 7.IJ bemInden de gevechten. Hun naam Frank
beteekent flrr, stout. ZIJ waren 111 verscheIdene volksstammen
\'el'deeld, de SlcJmhet's, dé USlpe!en, enz.

2. I)e aanl.omst dm' F,·u .. ~ell h. bet
land "Uil E)oo.· .. ij~.

Van Il1 de Ille eeuw hadden de Franken het eiland der
Bataneren (Hoog-Holland) bemachtIgd, en meermaals
hadden ZIJ gepoogd zICh lil Belglü te \'estIgen Maar telkens
werden zij door de Romeult'n terug over den RIJn gedreven, Ell1deliJk lil het beglll del' IVe ceuw maakten ZIJ zich
meester van Taxandrlè, van waar ZIJ lHet mecr verjaagd
werden.
De Belgen aanzagen de Franken als broeders en sloten
een verbond met hen tegen de Romell1en lil 409.
ClodlO, de eerste gekende kOl1Jng der Franken, verjaagt
de Romeinen UIt Helglc, Jll4'10, en breIdt zIJn gezag UIt tot
aan de Somme; hiJ Inest Doorl1IJ k tot hoofdstad zijner
Staten.
l\Ieroveus vereenigt Zich in 4tH met de Romeinen tegen
den schrikkehjken Attila, Iwnmg der Hunnen, en helpt
Ilem verslaan te Chàlons-sur-~Ial'lle
Hij heeft zijnen naam gegeYen aan /jet eerste geslacht
<lel' Frankische kOlllngen, MeroYIl1gers genoemd.
Zijn zoon en opvolger ChIldel'lc weet het Frankisch gezag te handhaven 111 BelglC en sterft te Doornijk 111 481Hij liet den troon over aan zijnen zoon Clovis.

-163. CLOVIS. - Clovis is de roemrijkste vorst van het geslacht
der l\lel'ovingers en hl] IS de elgenllJ~e stichtel' van het Frankische RIJk In Gallië. 11 IJ be~lImt den troon op vljthenjarlgen
ouderdom. In 486, pas 20 Jaar oud, verslaat hij Slagrms, den
laatsten Romeinschen landvoogd, te SOlssons en verheft deze
stad tot hoofdstad zijner Staten. nOOl' deze overwmnmg vermellgt hij de laatsle overblijfsels del' Romell1sche heel'schapplj In
Galhë.
Hij versloeg de Burgondlel s Ie OiJon 111 500. Deze waren vel'plicht zijn gezag te er~ennen en hem eene jaarllJksche schalllllg
te .hetalen.
EllIdehjk, na de sclntterende overwlllnll1g Ie VOlllllé 111 507.
op de West-Goten, onderwierp hij geheel Galllè.
Clovls stierf 111 511 te Parijs, de meuwe hoofdstad zijner Slalen.
en deze stad IS altijd de hoofdstad gebleven van het RIJk dat hiJ
gesticht heeft.

4. Het doopsel ,'aD Clo"is.

Clovis was nog Heiden maar had eene christene prinses,
Clotildis genaamd, gehuwd. Deze had den liOning meermaals van den waren God gesproken en hem gesmeelit
het Doopsel aan te nemen, doch hij weigerde zich te bekeeren.
In 't jaar 496 moest hij een en inval der Allemannen
beletten; een schrikkelijk gevecht had plaats te Tolbiac.
Clovis zag zijne troepen wiJken en was op 't punt den slag
te verliezen. In dit gevaar herinnerde hij zich de smeek ingen zijner deugdzame vrouwen riep uit: « God van Clotildis, indien ik de overwinning behaal, zal ik mij hekeeren. »
De kans keert, zijne soldaten hervatten moed en verpletteren de Allemannen.
Clovis bleef zijne belofte getrouwen liet zich het volgende jaar doopen te Reims. De H. Remigius, hem het
doopsel toedienende, zegde: « Buig het hoofd, fiere
Sicamber, aanbid wat gij verbrand, verbrand wat gij
aanbeden hebt.»
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Meer dan 3000 zijner wapenmakkers volgden zijn voorbeeld
5. HET HI.JK VAN CLOVIS. - Do vIel' zonen van Clovls vel'deelden zIJn RIJk ondel' elk:lndel': ''NeustrIP, AlIslraslC. BlIrgondle
en AqUltallle. Clotal'lus dw al zijne broeders ovel'leefde, vereel1lgde al de Staten zijns vaders.
Het RIJk \'ias nu eens ondel' één hoofd vereenlgd, dan In drw,
VIel' Staten vel'deeld. DIe vel'deehng gaf aalIleldlllg tot langdurIge
en bloedIge tWIsten dw het land veral'l1lden en verzwakten. BIJ
deze verdeeling was Belgle altijd In twee deelen gescheIden dOOI'
de Schelde: het deel links van de Schelde maakte deel van
Neustrle. Westl'ljk-: het ovel'lge deel van BelgIC, I'echt,> van de
Schelde behoorde tot Allstrasw, Uostl'ijk.
Konlllg Dagobert I (622 - 638) vereenlgde 111 631 wee!' al de
FrankIsche Staten. Na hem begmt de reeks del' tme of vadsige
Konmgen.

HOOFDSTUK

Ir.

Invoe.·ing van het Christelldom
in België.
1. Na de bekeerlllg van Clovls maakte het CImstendom groole
vOI'derlllgen m Belgw, dank aan den Ijve!' del' zendehngen die nu
de bescherrmng des KOllll1gS genoten. Het volK, naai' het VOOI'beeld del' GI'ooten, zwoer het heldendom af en het zich doopen.
De altal'en del' afgoden werden Vel'blïjZeld en er werden ovel'al
kerken of kapellen gebouwd.
Men mag zeggen dat op het ell1de del' VlIe eeuw de bekeerlllg
onzel' vooJ'oudel's voltl'okken was,

2. Een klooster in de VUe eeuw.

In de VIIe eeuw werden er in ons land vele kloosters
gesticht.
Deze werden gebouwd te midden van bosschen en uitgestrekte heiden, soms ook aan den boord eener rivier.
De kloosters waren omringd van hooge muren. Zij bestonden uit de kerk, het huis van den abt, de cellen del'
monniken, het hUlS der vreemdelingen en talrIjke andere
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gebouwen, die tot boerderij dienden. Bij de kloosters
waren er scholen gevoe!:)d, de eenigste welke er toen
bestonden.
De paters predikten en verspreidden het ware geloof
onder de bevolking; zij roeiden de bosschen uit: zij
legden de moerassen dl'oog en herschiepen ze in graanvelden en boorngaal'den ; zij ouderwezen de kinderell van
den omtrek, bewaarden de oude handschriften en maakten
e~afschriften van.
Rond de kloosters werden hoeven en hutten gebouwd;
vele menschen kwamen er zich vestigen en vonden hun
bestaan in den landbouw. Aldus waren de kloosters den
oorsprong van vele dorpen en steden, zooals : St.Truiden,
Lier, Zoningen, Nijvel, Luik.
(Overigens Tongl'ren en DOOl'nIJk, de twee oudste stellen nn Belgte,
dngteekenen Viln h2t Romeinsch tiJdvak, en Gent, Antwerpen, BI'ussel,
Brugg", Ko~trlJk, Thourout, zIJn steden van Franklscllen oorsprong)

3. - Met recht IS de VII" eeuw in BelgIe de eeuw der HeIlIgen
genoemd: st. Elooi, te Doornijk ; St, Bavo en St. Amand, te
Grnt; St. Lwven, lil t land van Aalst; St. Lambel'lus. te lhaastl'leht; St. Hubel'tlls, 111 de Ardennen; St. Gel'y, te Bl'ussel ;
St. Wlllebl'ordus. Ie Antwel'pen; een WeIllIg later St. Rombaut,
te Mechelen, en de heIlIge vl'ouwen UIt de fauulJe van PeplJn van
Landen: Sir Gel'dl'UdlS, St. Begga, SIC Amalberga, St. Phal'aildls
en SI. Gudula.

HOOFDSTUK IIl.
De Karlinge.·s: de "oorouders "au
Karel den Groote.
1. DE HOFMEIERS, - De vadSige kOllIngen vervielen 111 luiheId, zij hIelden slechts van gemak en vermaak, op wandehng
werden ZIJ 111 eene draagkoets rondgedragen; ZIJ waren zwak,
onbekwaam en stonden hun gezag af aan de Hofmeestel's.
Deze, van eerste bedIenden van het kOllInkltJk Huis, wisten
weldra de eerste plaats te bekleeden onder de edelen van het
Rijk, Zij werden gelast met het bestuur der gouwen en kregen
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het bevel over de kOl1lnhltjhe legers. ZIJ vereelllgden dus hel
ambt van eersten minist8l' en van legel'llOofd. ZIJ maakten deze
bedieningen erfeltjk en wel'den wezentltjk de oppel'hootäen van
den Staat. Zij ontnamen den laatsten Merovlnger de kroon om
deze op hun eigen hoofd te zetten.
/Ie vlCr voornaamste Hofmeestel's 7,1jn: Pepljn van Landen,
Pepijn van Hel'stal, Kal'el ~hrtél en Pepljn de KOI'le.
PEPIJN VAN LANDEN, eerste hel'tog van AustraslC, vel'dedigde
moedig zIJn grondgebied en deed ovel'al het recht heel'schen.
Zijn hlelll-zoon P~~PIJN H~ HERSTAL, na de ovel'wlIlnlllg van
Testry op de Neustl'iers. deed Zich erkennen <lis lIofmpp.stel' van
al de Frankische Stalen.
Oe Hofmeesters bereIkten het loppunt hunner macht onder
KAIlEL MAIlTEL, (714-742) zoon en opvolger van Pepljn van Herstal.
Karel, bijgenaamd Mal'tel, dIt WIl zeggen hamer, ,<el'sloeg de
FrIezen ten Nool'den en de Sai\ers len Oosten, en breidde aanzlCnltjk de grenzen van het RIJk Uit. In 7:i2 \cr<;lorg !lil nabIj
Poilters de Arablel'en ot Turken dIe Spanje O\el'lDmpeld hadden
en geheel Gallw hedrelgden. DOOI' deze ovel'wlIlnlllg, welhe eene
del' gl'ootste gebeul'tel1lssen IS, welke 111 de geschiedeniS geboekt
sla II redde hU Europa en de CllI'Istenheld van het juk del'
Turken.
Oe macht van zIJn HUIS kende geene palen meel" ook was het
zIJn zoon, PEPIJN DE KORTE, gemakhellJk Zich Konll1g te doen
HlII'oepen. Deze bestulII'de eel'st eelllgen tIjd als Hofmeester, maar
in 752 werd hij mp,t toestemmlllg yan den Paus en de GrOOlen
des Rljks door SIIlI BOlllfaas tol KonIlIg gezalfd. Oe laatste Mero·
Vll1gel', Chllpel'lc 111. werd ll1 een klooslet- geplaatst, waal' 11Ij
drIe jaar nadien overleed.
Met den derden PeplJn begll1t het t\\ eede geslacht del' Frankische koningen, de Kal'lIngers genaamd, na Karel den Groote,
den roeml'ljksten ondel' hen.
PEI'IJN DE KOB'lE, versloeg de Sai\el'S en verdreef de laatste
AratJlel'en Uit ZUld-GallIe. 111 Halle \cl'nletlgde hIJ het RIJk del'
Lombarden en schonk aan den P,IIlS (lIe wCleldlI.Jke Stalen. (hel
Hertogdom Rome, het E\.<lI'cI.ant van Bavenne met het VIJf-stedengehled,) welke elf eeuwen lang de onafhant-.elljt-.hew des Pa llSdoms verzekerd hebben. HIJ slwI'f JO den ZIJn zoon en opvolger
was Karel de Groote.

-20-

liarel de G.'ooh·, zijn

Rij~

en Instellingen.

2. KAII"EL DE GROOTE is de grootste vorst van zij Ile eeuwen zelfs
val1 de Middeleeuwen. Hij werd in 742 geboren in dp. omstrekl'll
V,tU,LUlk, de bakermat71jner famllie.Zljn broeder Cal'loman nremt
het kloosterkleed aali en Kal'el bltjft alleen meester van het FI'anklsche RIJk, dat hiJ gedurende H jaar met den grootsten luistel'
besluul'l.
Hij was groot: A. als krijgsman n. als welgever c. als vel'spl'eider van den godsdienst en van .(\et ondel'\\'ijs D. als bel>chermer
van ktmslen en wetenschappen.
3. KAREL DE GnOOTE heeft met goeden uitval 5!l oOI'logen ge
voerd teger. de Saxel's en de Beters In Gel'lnanië dp. ArabH~\'en lil
Spanje, de Lombarden 1'1 \t!llte. de Slaven in Bohemen, aldu'i
stl'ekte zIJn Rijk zich tilt In het Oosten tol de Elbc en de Thels,
lil het ZUIden tot de Save, de Adrlallsche Zee en dcn Ebro.
HIJ zond lall'ljke pl'iesters om de volkeren Ie gaan doopcll. dIe
hij overwonnen had; hIJ beschcrmde dc zendeltngen cn hielp
hen vele kerken en kloo~tel's stichten.
HIj herstelde het Romeinsche KeizeITIjk van hct We&ten en
werd, op Kerstdag van het jaar 800, dOOI' Paus Leo III tot KeIzer
gekroond.

4. Dl', oOl'log "an lia~el den G.·oot@
tegen de Saksers.

Onder de oorlogen van Karel den Groote, waren deze
tegen de ontembare Saksers de moeilijkste en langdurigste.
De Saksers waren nog Heidenen; zij plunderden
gedurig het Frankische Rijk en verbrandden zelfs de
lwrken. Karel trok hun land binnen (Gerll1aniè) en versloeg ze eene eerste maal. Doch na zijn vel'trek kwamen
zij wede)' in opstand. Karel de Groote ovel'won de Saksers
opl1leuw en deed 4,000 oproermakers onthoofden. Deze
schriklwliJ ke straf herstelde eel1lgen tijd den vrede. Hun
opperhoofd Wittekind zijne vrouw Geva en talrijke volgelingen lieLen zich alsdan doopen. Karel de Groote was
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overgelukkig en de Paus beval dl'IJ dragen lang eene
dankprocessie om die bekeering te vif"'en.
Nog dikwijls herbegon de oorlog. De Saksers werden
maar voor goed onderworpen, nadat de Keizer 10,000
Saksische huisgezinnen naar Vlaanderen en Brabant had
doen overbrengen. De oorlog had 33 jaren geduUl'd.
5. WETTEN EN GEZANTF:N. Karel de Groote vOel'de het leenstelsel in en gat wijze wellen aan de verscheidene volkeren aan
ziJn gezag ondel'wol'pen. HIj schafte hun wetstelsel niet af, maar
vel'betei'de de oude wetgevingen en bracht el' de noodige vel'andel'illgen aan toe. Deze wetten wel'den « kapitlliariën )) geheeten,
omdat zij in kapittels verdeeld waren,
OPZIENERS, - HIj stelde ook de gezanten des meesters in,
eene soort van kelzel'lijke opzjchters. Het waren gewoonlijk twee
heel'en. een geestelijke en een 'wereldlijke, gelast mei viermaal
's jaars hel Rijk te doorloopen om te zien of de wetten goed
ol'ldCl'houden werden. Zij moesten den Keizer vel'slag doen over
hunne zending.
Karel de Grooté hield jaarlljksche vergaderingen, « menclden l)
genaamd, welke hij zelf gewoonlijk voorzat.

6. Een Meiveld.

Ieder jaar., in het begin der Lente, vereenigde Karel de
Groote, de hertogen, graven, bisschoppen, abten en
voorname ambtenaren van zijn rijk in eene openbare
vergadering.
Deze werd gewoonlijk in de maand Mei, in het open
veld, gehouden.
In die nationale vergaderingen deed de Keizer zijnen
wil I,ennen en werden de wetten door hem en zijne raadsheeren opgesteld, besproken en bepaald goedgekeurd. Die
vergaderingen mogen vergelel,en worden aan de Wetgevende Kamers van onzen tijd.
Er bestonden ook plaatseiJjke Mei velden, waartoe de
vrije lieden van den omtrek uitgenoodigd werden, om
l,ennis te nemen van de afgekondigde wetten. Daar ontvingen de gezanten des Keizers de l\lachten en de eischen
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van het volle Deze plaatselijke vergaderingen zjjn hedendaags vervangen door onze provincie- en gemeent.ebesturen!
7. DE SCHOLEN. - De krljj:(sl'oem van Kal'el den GI'oote is nog
overtroffen door den ILllster aan zIjnen nalm bIjgezet dool' de
beschermIng, wl'lke hil aan de geleerden en het ondel'wijs VeI'leende. HIj stIchtte !alrIJ~e scholen, lil vredestrIJd j:(ing hIj zplf
deze gestIchten bezoeken en beloonde de beste leel'lIngen.
HIj lokte de geleerden van alle gewesten naar zIjn paleis en overlaadde ze met gunsten. HIj nestreed de onwetendheId del' edellieden. die er zIch op beroemden hunnen naam niet te kunnen zetten, en maakte van de geleerdheId een titpl tot het bekomen del'
oper.bare ambten. De geleerde Ellgelsche monl1lk Alcmnus stond
hem krachtig bij m deze hel'opbelll'lng del' wetenschapppn.
8. ZIJN DOOD EN VERDEELING DES RIJKS. - De gl'oote
KeIzer stIerf In 81 t, te A~en, zIjne geliefkoosde vel'bhjfplaats. ZIjn
zoon, Lodewllk de GoedIge volgde hem op. Deze prins '",as te
zwak om ren zoo Llltgestrekt RIJk te besturen. Daal'bij zIjne eigene
zonen stonden tegen hem op en wilden hem onttronen. Na de
dood huns vaders, (8tO) betwIstten deze ontaal'de zonen eTkandm'
de oPPCI'heerscha Pf>lj.
9. Deze mwendlge oorlogen hadden VOOI' gevolg het Rijk bloot
te stellen aan de mvallcn van een llIeU\\'en en geduchten vijand:
de Noormannen. woeste zeeschUImers lIit Denemarken en ScandmavJe (Zweden en l.\oorwegen.) Gelijk aan eene machtIge en
talrIjke dJevenbende hebben ZIJ bIjna eene eeuw laJIg ons land
UItgeplunderd pn ullgemoOl'd.
In 843 werd het VERDRAG HN \'ERnulS gesloten en het RIjk van
Karel den Gl'oote vel'deeld tu!>schen zIjne d!'IJ klem-zonen: Karel
de Kale bp~wam FrankrIjk waartoe Vlaanderen tot aan de
Schelde behoorde. Lodewijk ontvmg Duitsehland of de landen
OVCI' den RIJn en Lolhel' of Lothal'lUs bekwam het Midden-RIjk
waartoe het overige van BelgJe zondel' Vlaanderen behoorde.
DIt deel van BelgJe wrrd lat!')' Lothl'lJk, Lotharills' Rijk of
Lothal'lngen genaamd.
Na de verdwlJllIng van het MIdden-RIJk bleef Vlaanderen aan
J<'rankrIJk cn Lotharingen 11Ing af van DlIItschland.
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IVe TIJ DV A K,
LEENROERIG TIJDVAK, 843-1384,

HOOFDSTUK l,
Het leenroeaoig stelsel.
1. LEENSTELSEL. LEEN EN, -

Kal'el de Gl'oote ver'deelde zijn
Ultgpstl'ekt RIJk In Hertogdommen, Graafschappen. Mal'kgl'aafschappen. Prins-Bisdommen, gl'oote Icenen genaamd, Deze leenen, welke de grootte hadden van eene Iledenda<lgsche provincie,
werden gewoonhjk ~eschonken aan de pl'insen del' koninldljke
familie,
Deze groote leenen wel'den op hunne bemt oldcl'verdeeld in
talrijke kleine [een en : schoutambten, heel'lijkheden, baronnijen,
abdijen, die lIog slechts de grootte hadden van een hedendaagsch
kanton of dorp, Zijne getrouwste baanderheeren en stl'lJdmakkCl's
werden met deze bezittingen begunstigd, Reeds len tijde van
Clovis was net de gewoonte bij de Fl'an h.ische opvcrhoofdcn van
het overwonnen gl'ondgebled ondel' hunne getrouwen levcl'deelen,
Karel de GI'oote heeft UIt gebruik tot Instelling gemaakt, leenstelsel geheeten.
lIe keizer of koning WliS opperheer van geheel het land, onllllddeliJk onder hem stonden de groote heeren: hertogen, marhgl'aven gelast met het bestunl' del' pl'OVlnCWn, Deze hadden cene
menigte baruns en burgheel'en ondel' hun gezag,zoodat elk dorpje
zijnen kasteelheCl' had, Er waren ook geeste!l.J he bezitters: bisscnoppen, aOten, enz.
Nu komt alle macht Uit het volk, dan was alle macht en gezag
in de handen del' kasteelheeren, zoodat het leenstelsel het heet'enstelsel mag genoemd worden.
2. LEENROERIG VERDRAG, - Hij die een leen gaf was de
LEENHEER; en hiJ die een leen hreeg was de LEEi\~IAN van den
leenheer, Zij hadden beiden wedel'Zljdsche plichten: de leenman
zwoel' tl'OUW aan zijnen leenheer. hiJ moest hem In den oorlog
met een bepaald getal manschappen volgen en hem zekere belastingen betalen,
Oe leenheCl' moest zijnen leenman beschermen als deze door
machligel'e vijanden aangerand wel'd.
Leenen wal'en aus gronden In gebl'uik, In leen gegeven onder
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leenbreuk of verraad V311 zijn leen beroofd.
In den beginne worden de leenen maal' voor een min of meer
langen tijd toegestaan; de koning benoemde zijne leenmannen
en zette ze af zooals onze hedendaa~sche gOllve\'neurs dt>I' provinciën ; maar onder de zwakke opvolgers van Lodewijk den Goedige
lieden de heeren zich onafzetbaar verklal'en en maakten hunne
bezittingen e\'flllijk. In de meeste gevallen wisten ZIJ zich onafbankehJk te maken van het koninklijk gezag, dat merr en meer
verzwakte; op dit> wijze wel'd geheel het land in eene menigte
onafhankelijke kleine staten vel'bl'okkeld. Hetgeen aan het :eenroerig tijdvak ook den naam heeft gegeven van tijdvak van verbl'okkeling.
3. GROOTE LEENEN IN BELGIË. - De groote leen en van
België waren: Vlaanderen, een leen van Frankrijk en Lothal'ingen
een leen van Duitschland. Dit laatste \Vas onderverdeeld JO verscheidene groote leenen: 10 het Uel'togdom Brabant, 2° hel Graafschap Henegouwen, 3° het Hertogdom LImburg, 4° het Graafschap
Namen, 5° het Gt'aafschap Luxe!llburg. 6° het PI'IIlS-BISdom Luik
Bet Graafschap Vlaanderen bevalte het deel \'an België len Westen van de Schelde gelegen: de eerste gekeilde en beroemde
Graaf van Vlaanderen was Boudewijn met den Ijzeren Arm. Deze
vet'dedigde moedi~ zijn Graafschap tegen de Noormannen en
trouwde mel Judith, dochter van dell "[<'rauschen koning, Karel
den Kale. ~ijn Graafschap werd met het Atl'echtsche of Arlois
vermeet'derd.
De eerste Hertog van Lothal'ingen was Renier met den langen
Hals, die langs moederlijke zijde van Kal'el den Crl'oote afstamde.
Hij was reeds vele jaren Gl'aaf van Henegouwen toen hIJ JO 912
Hertog van LOlhriJk benoemd werd. Als Graaf van Henegouwen
streed hij moedig tegen de Noormannen toen hij op zekeren dag
in hunne handen viel en krijgsgevangen werd gezet.

4. He' losgeld van Renier met den
langen Hals.

Een jong en gevreesd opperhoofd der Noormannen,
Rollo genaamd, maakte zich meester van het eiland
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Walcheren, aan de Schelde, waar hij zich met zijne bende
vestigde en van waal' hij den schrik verspreidde door
geheel ons land. Reniel' met den langen Hals, graaf van
Henegouwen, ging hem aanranden maal' gelukte el' niet
in hem te verjagen.
Om zich te wreken voel' Rollo de Schelde op tot Condé
en verwoestte Henegouwen.
Reniûr Langhals verdedigde dapper zijn graafschap,
doch 'dj Viel in eene hinderlaag en werd als krijgsgevangen lUj IloIlo gebracht. Deze eischte als losgeld de vrijheid
van waalf opperhoofden der Noormannen, vroeger door
Renier gevangen genomen, alsmede al het goud en het
zilver van het graafschap.
De edele vrouw van Remel', Albrada, verzamelde hare
juweelen alsmede al de schatten van kerken, abdijen en
kasteelen en deed ze aan den Noorman dragen.
De roover was zeel' gett'offen over dit voorbeeld van
echtelijlw liefde; hij stelde den Graaf onmiddelijk in
vrijheid en gaf de helft van het losgeld weder.
5. SLAG BIJ LEUVEN 892. -- !\:orts daama vel'liet Rollo ons
land en vestIgde Zich In het Noord-Westen van FrankrIJk, In de
landstreek dIe nu nog Normandie genoemd wordt.
Andere be'1den Noormannen herhaalden nog dIi-.wljls hunne
Sll'ooptochten In BeIgJe: hunne voornaamste legerplaats bevond
Zich op de plaats waar Zich nu de stad Leuven vel'heft; ZIJ ovel'delden ons land met lIjken en pUlllhoopen. In hunnen -nood
riepen de Belgen de hulp In van Arnold van Cal'lllthw, die later
keizer van DUItscIlland werd. Het kamp ,an Leuven wel'd stormendel'hann Il1Renomen door het machtig leger van Arnold.
100,000 Noormannen verloren hierbij het leven; de DIJle was op
verscheIdene mijlen afstand met bloed geverfd. De zegepraal was
volledig; nadien hebben de Noormannen nooit meer den voet in
BeigJe gezet. Maar de schrik dien ZIJ verspreid hadden was zoo
groot, dat men honderd jaar later nog in de kerken bad: « Van
de woede del' Noormannen, vel'los ons, Heel' ! »
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6. Een bUlog, zijne b .. wonel°s en die "an den
olntl°el... ; onedelen ell luten.
Ikl\c;EN.-

De woningen cler heeren noemde men burgen;

!leL \\ aren vel':,tcrlde l\:1steelen, opgel'icht om zich tegen

den vIjand te verdedIgen. ZIJ werden ge\\'oonllj k gebouwd
op het toppunt eens stellen bergs en waren maar langs
ééne ZIjde genaakbaar; daar waren ZIJ afgesloten met
zware Ijzeren hekkens en valpool'ten. Vandaar werd een
burg ook « slot)) geheet.en.
In vlakten en dalen waren ze omringd met grachten en
wallen, en men kon ook slechts langs eene zijde het slot
hllwen, hIer was een ophaalbrug.
DIe kasteelen waren bezet met hooge en sterke muren.
Op de hoeken stonden ronde of VIerkante torens, in het
midclen was de slottoren, waar dag en nacht een wachtel'
den omtrek bewaakte. Muren en torens waren voorzIen
van scilletgaten. Zulke kasteelen boden kloeken weerstand
aan de aanvallen des \'ljands en waren moeJlij k om in te
nemen, \\<ant bnskl'lut en kanonnen waren nog onbekend.
BEWO:'1ERS. -- De kasteelheer bewoonde het slot met zijne
edele vrouwen zIJne tal riJ ke dIenstboden.
In de lange wll1teravonden vergaderde geheel de huiskrmg rond een grooten heerd, waar heele boomstammen
lagen ll1 te branden. Soms kregen de bewoners heL bezoek
van eenen pelgrtm ot een vermoeIden reIZIger, die dool'
zIjne \YonderYel'halen leders aallllacht trof. MenestreIs of
rondreIzende zangers en mllzlekanten tl'okken van kasteel
tot kasteel en bezongen de heldendaden del' \'ldders.
In het schoone JaargetIJde gll1g de l,asteelheer met zIjne
edelknapen lllt op dc pcllt van herten en evers, terwijl de
burgvrouwen hare gezell1J1l1en zich met de valkenjacht
vel'maa kten.
Ter gelegenheid van eenige groote gebeul'tenissen, zooals huwelijken, geboorten, werden er schitterende feesten
gegeven. Deze wel'del1 steekspelen geheeten. De ridders,

-27-

of soldaten, edel van geboorte pn van jongs af Jtl den wapenhandel geoefend, vochten el' met stompe wapens en
alle eer werd den OyerWlllnaar bewezen De landiJeden
van den omtrek woonden deze fee::,len bl,l.
BEWONENS VAN DEN O~ITRf.K Rond Ilet slot verbleven
de arme lijfeigenen en laten of hoeren van <ilCn tljd. Deze
laatsten leefden 111 armzaiJge hutten, waren hel eigendom
van den kasteelheer. JUist geliJk zl,lne (lieren. Do Jaten
leefden zeer arm en ellendig: hun mee&tel' behandelde ze
als lastdwren; ZIJ moesten onvel'geld voor hem wer!ien
en karweien; ZIJ bezaten mets Hl eigendom en konden
niets aan llUnne londers achterlaten. De vrr::,preldmg van
het Evangelie, welk leert dat alle menschen broeders ZIJn,
bracht veel bij tot verbetel'lng van hun lot.
De toestand del' vrije mannen was beter en gekenmerkt
door het beZit van een stuk laud « YrIJ erfgoed )) genaamd,
waarop de kasteelheer geen rec:ht hael.
De vrije mannen waren afstammellllgen van oude solda;
ten die bIJ de verdeelmg van het grondgebied, deze gronden Il1 vollen eigendom geliregen ha(klen met recht van
ze aan hunne lunderen achter te laten.
7. BhlZONDERE OORLOGEN EN GODSVRIWEN. - Oe belll
te l'S "an leenen deden elkandet' dIkwIJls den oOI'log aan. Het
mlllste gescllli werd met de macht del' \'<Ipons vel efrend. beLe
bIjzondere oorlc.gen vel'nlelden veeltIjds de oogsten, Oll brandden
de ellendIge hutten uer lijfeIgenen af. hetgeen den tocslanrl del'
arme pachters nog rampzalIgeI' maakte, Daad)lj eel1lge klelllc
kasteelheeren, WIel' UItgaven hunne II1I,om'3ten ovet'tl'often, hwlden ZJch met strUlkl'oovel'lj beZIg, ('n stroopten reIZIgers ell koopheden UIt. Handel en 11I]\erheld glilgen te lIIet en I.et land wel'd
ontvolkt.
Tegeno\el' het geweld en dc vertlruU!IIg' dcr heecen poogde de
geesieltjkheld de zoden te \cl'zarhlcn en de pel'RoonllJho veeten
gedeellehJk te doen ophondell
ZIJ deed de lofielijhste pogll1gen om gehcel het land dool' de
ZOEN\\EI' of (( Gods\'l'ede » te doen cel'bleuigen CBIIC SOOl't van
overeenkomst waarbij het verboden was op zekere d<lgen of op
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dlel'en.of zaken óoor de slrijdm's moesten geeerbledigd worden.
Ten jare 1082 stelde HendriK van Verdun PrIns-Bisschop 'lan
Luik, Jl1 ovel'eenkomst met de voornaamste heeren van Lothrijk,
de Rechtbank vah Vrede in, welke strenge straffen uitsprak tegen
de overtredel's van den GodsVl'ede. Het was verboden Ie strtJden
van Vrijdag morgend tot Maandag: van den Advent tot Orljkonlllgen : gedurende den Vasten, en van de Kruisdagen tol Sinxen.
De kel'ken en kloosters, de pnestel's, kloostel'illlgen, pelgl'lms en
landbouwers, alsmede de lastdieren en· zaaizaden waren, altIjd
dOOI' den Godsvrede beschermd.
Kort daal'na, In IIlI. deed de graaf van Vlaandel'en, BoudewIJn
Hapken, zijne leenmannen bij eede aanvaarden den Landvrede,
gekend ondm' den naam van Vreàe van I,lperen, om de slrUikrooverlJen te doen ophouden.

HOOFDSTUK Ir.
Oe K."uistoehteu.
1. OORZAKEN. - Oe chrISlene vOI'sten van Europa wIlden In
PalestlIla een chl'isten koninkl'lJ K Opl'ICnten.
ZIJ wilden de macht del' lurken verbI'IJ7.elen.
ZIJ gingen de TUl'ken stl'affen ovel' de onlcel'lng der HellJge
Plaatsell en de mIshandelIllgen del' christene pelgrims,
De strIjdlust del' EUI'opeesche volkeren en voornamelJjk der
I'idders.
De predlkll1g van Pletel' den Eremijt.

2, KHlJISTOCHTEN. - De J..I'ulstochten waren dus godsdIenstige oodogen, ondernomen dOOl' de chnstene \·olJ..cl'cn van
Europa, om Palestll1a te verlo&"pn Uit de m:lcht del' TurJ..cn.
GeilJK ten tijde van Karel Martel wal'en Cl' nieuwe Hivallcn del'
Turken Ie vreezen 111 EUI'opa. De Pau~ en de Staat~hoofden ~sl()
ten de Turken In hun eigen land te gaan bevechten om hunne
vestlgll1g JIl Europa te beletten.
Men lelt aclll krUl~loctrten. De eerste J..I'UJstocht werd !H",!OV:II
in 1096 en de acht,te clntll~t m 1:29:2. !Je B( Jgen llt'I.I.'/:ll "ril
roeml'lJk decl genomcn aan al de J..l'lllstochlen lllJrt! VOUII',.lIllf'il,l,
aan den eCl'sten en den VIerden krUistocht.
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3. De Pretlikin5 tier eerste Krui.vaart.
Sedert lang was het H. Land in de macht der Turken. In
de XI eeuw trokken talrijke christenen van westelijk
Europa in bedevaart naar Jerusalem. Deze werden door de
Turken uitgeplunderd, mishandeld en zelfs vermoord.
Een Belgische kloosterlin.g, Pieter de Kluizenaar, had
ook de bedevaart gedaan naar Palestina en was daar ooggetuige geweest van de schending van het H. Graf en de
vervolging tegen de christenen. Bij zijnen terugkeer in
Europa 'verkreeg hij van den Paus de toelating om den
heiligen oorlog te prediken tegen de onteerdel's. Hij doorliep Italië, Frankl'iJk, Belgie, Duitschland. Zijn machtig
woord rOel'de de geloovigen: edelen en laten zwoeren
het H. Graf te willen gaan verlossen.
De paus Urbanus 11 1 riep eene kerkvergadering bijeen
te Clermont in 1096. Keizers, koningen, ridders, vrije
mannen en lijfeigenen, geestelijken en wereldlijken WOOIIden de vergadering bij. Hij toonde er de noodzakelijkheid
van Jerusalem te verlossen uit de handen der Turken.
Zijn oproep werd beantwoord door den kreet: « God wil
het, God wil het. »
De eerste kruisvaart was besloten. De kruisvaarders,
tot teeken hunner beloften, naaiden een kruis van raode
stof op hunne kleed eren en bereidden zich om naar Jerusalem te vertrekken. Vandaar komt de naam van kruisvaarten en kruisvaarders. Zij gelukten er in de H. Stad te ontrukken aan de macht der Turken. Hun aanvoerder,Godfried
van Bouillon, werd tot koning van Jerusalem uitgeroepen
(1099.)
4. DE EERSTE KRUISVAART. -

GODFRllm VAN BOUILLON. -

Nog 111 1096 kwamen de k,'uisvaal'del's Ie lamt of te water te
Con!'otanllllopcl bljccn ten gelalle van 600,000. Hun voomaamste
aanvoerdcl' was Godfl'led van BOlllllon, die mct den Graaf van
Vlaanderen cn dlll1.enden Belgen aall den eersten J..l'Uistocht
deelnam.Godfl'led,heer van BOUillon en markgraaf van Antwerpen,
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dienslen bewezen aan zIjnen leen heel', den heIZeI' van DUltschland, was hIJ begiftIgd met het Hertogdom LothrlJk. HIj slond
bekend als de dapperllie en de hloehste del' rlddel's.
De hruisvaarders rukten In Klem-Azle, vel'sloegen de Turken
tc Nicea en te Antiocille en verschenen in 1099, na eenmomlIJken
tochl en talrIjke gevechten VOOI' de muren van Jel'Usalem, dle zich
na ecn beleg van 30 da~en ovel'gaf. Godfrled van Bouillon en
Robrecht van Vlaanderen, om zIjn heldenmoed ZOON VAN 8T. JORIS
bijgenaamd, drongen de eerste dOOI' de bres in de muren der
H. Stad gemaakt. De Turken werden vCljaagd.
Eenparig werd Godfl'ied van BOUIllon tot eel'slen Koning van
Jerl1s lcm uitgeroepen. Maar hu welgel'de eene gouden kl'oon te
dragen in de plaats waal' de Zaligmaker eelle doornen bad gedragen, en nam den Iitel aan van veI'dedlgel' van het H. Graf.
Hij richlle het leenstelsel in zIjne slaten in: het welstelsel dat hij
afkondigde staat bekend onder den naam van ASSisen van Jerusalem. Ongelukkighjk btierf de groote held het volgende jaal',
waarschIjnlijk vel'l'aden en vergiftigd, Welmge jaren latei' bezweek het OIeuwe chrIsten koninkrIjk van Palestina, en verVIel
terug in de macht der Turken.
(Diederik van den Elz'ls, graaf van Vlaanderen nam deel aan den 2eo
I\rUlstocht en bracht van Jerusalem In 1148 eeDlge druppels mede van
het waarachtig bloelI des Zallgmàkers, nu nog bewaard In de H.Bloed·
kapelle van Brugge. De wereldvermaarde proc~ssle van het H. Bloed
heeft jaarhJks plaats den leu Maandag na 3 :\lel.)

5l.VIJ<.:RDE KRUlSTOCHT.- BOUDEW/JN VAN CONSTANTINOI'EL.BoudeWlin IX, il'aaf van Vlaandcren en Henegouwen, vertrok in
1203 aan 't hoofd van tah'lJke l'lddel's en kl'ljgers naai' het Oosten.
I)e hl'uisvaardel's waren misnoegd OVel' de Gl'leken, en m plaats
van hunnen tocht voort I,e zetten naai' PalesLma. gingen ZIJ Constantinopel, de hoofdstad van het Grieksche keizel'I'IJk belegel'en.
Na een beleg van acht dagf'n we!'d deze prachlijZe stad stol'mendm'hand ingenomen. Oe ~I'aaf BoudewIJn werd keizer van Constantinopel lIItgel'oepen, Hij vel'we~te ledel's bew~ndermg en won
zelfs de aohting del' Grieken, ZIJn tl'lOmf was van korten dUUI',
het jaal' nadien bezweek hIJ in €enen bll'lJd tegen de Bulgaren cn
stIerf eene akelige dood. HIJ staat in de gebcllIedcOIs behend
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.Joanna en Mal'gal'eta van Constantmopel.
6. GEVOLGEN DKR KRUISTOCHTEN. - De Kl'uistochten
hebben hun hoofddoel gemist: de verlossing van het H. Land;
maal' zij hebben belangl'lJke gevolgen gehad:
De macht del' TUI'ken wel'd verzwakt en hunne vestiging in
EllI'opa tot in de XVe eeuw vertl'aagd. (InnemIng van Constantinopel door de TUl'ken in H!î3.)
De inwendige tWIsten en burgeroorlogen hielden een geruimen
tijd op.
De lIJfeigenen, die aan àe Kl'uistochlen deelnamen, bekwamen
hunne vrijheid.
De gemeenten konden zich vrij ontwlÏ\kelen gedul'ende de
afwezigheid del' heeren.
NIeuwe kunsten en nieuwe takken van nIJverheid werden in
ons land Ingevoerd.
De Belgen knoopten handelsbetrekkll1gen aan met het Oosten
en nieuwe markten wel den In den vreemde geopend voor onze
n Ijvel'hCld.

HOO .oB TU R

lIL

De Gemee ten.
1. OORSPRONG. - Wij hebben Jzien dat aHe macht in de
handen del' l\aSleellweren berustte. In de XIe eeuw had de leenroerigheId het toppunt van hare macht bereikt. Maal' de klas der
vrIje mannen IS DOOIt uil onze I:ewesten verdwenen geweest.
DaarbIj eenige lijfeIgenen hadden hunne vrIjmaking bekomen
van goedgunstIge heeren. Reeds vroeg hebben de vI'IJe mannen
en de VfIJgemaakten in de VEREE:>lIGING het middel gezocht van
wedel'zljdsche hulp, beschel'mllig en veI'dedlging legen de verdl'ukklllg. De gemeenschap van belangen deed kooplieden, landbouwel's, ambachtslieden bonden VOl'men, gilden genaamd, van
het woord geld, omdat elk lid zijnen pennIng moest storten tot
gemeenen onderstand.
Eene gilde was dus een bond van vrIje mannen en vri~gemaak-
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drijven, en die elkander hulp en bIjstand verleenden tegen de
dwingelandij del' kasteelheeren.
De voordeelen, welke de veJ'eeniging bijbracht deed de bevolking sterk aangroeien, hier rond een klooster: Bergen. Zoningen,
St. Truiden ; daar I'ond een versterkt kasteel: Brussel, Leuven;
verder op eene plaats gunstig gelegen om bandel te drIjven:
Gent, Brugge en Antwerpen. Mettel'tlJd vereenlgden ZIch al de
mwonCl's eener zelfde plaats tot Mne machtige gilde.
2. K~~UREN OE CHARTF..RS. - Deze gilden, die o\lklimmen
tot den tijd van Kal'el den Groote, hebben lange jaren een tWeJfelachtig en weinig bepaald bestaan genote.1. Maar emde der Xl" en
in de xne eeuw begonnen de gl'oote heeren van ons land: de GI'aven van Vlaanderen en Henegouwen, de Hel'tog van Brabant, de
Prins-Bisschop van Luik, de gIlden te beschermen. ZIj vel'leAnden
hun keuren van vrijmaking.
Keuren waren perkamenten vl'ijbrieven welke de gl'oote heCl'en
aan de gilden schonken en waal'op al de vool'l'echten en vl'ijheden
geschreven stonden aan de gemeenten verleend. De kruren droegen den zegei van den heel' en werden bewaal'd in ijzel'en koffers
op het stadhuis.
Eene gilde. welKe eene keure van vl'ijmaking bekomen had,
werd gemeente genoemd. Eene gemeente was dus een vl'ijgemaakt dOI'P. Waal'van al de inwoners dezelfde rechten en vl'ljhed~n genoj~n.

De oudste gekende keure is dIe van Geeraardsbergen t06S.
3. VOORNAAMSTE VOORRECnTEN. - De Keuren. welke de
gelUI/enlen bezaten. verschilden van plaats tot plaats; maal' zIe
hiel' eenige voorname voorrechten welke in DIJna al de keur'en
te VlOden zlln :
De Burgers zijn vrIJ, dit wil zeggen; zIj mo~en vrij over hunnen
persoon en over hunne goede/'en beschIkken.
Zij hebben het recht hunne schepenen te benoemen.
Zij betellen vaste belastingen door de schepenen of wethouders
goedgekeurd en zijn aan geene willekeurige schattingen onderworpen.
Tot teeken hunner onafhankelijkheId wal'en de gemeenten met
muren en Brachten omringd en lot hunne verdediging versterkt.
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des lands.
De gemeenten bezaten eenen zegel. een vaandel, eene gemeentemachl, een stadhuIs. hallen en een hoogen 101'en of belfol't.
In het belfol't hlllg de groote klok die geluid weI'd in geval van
bl'and en van oOl'log.

4. De Keu ..e "an Alb.oeeht_ "an Cuyeko

AllJrecht van Cuycli, Prins-Bisschop van Luik, schonk in
1198, aan de stad Luil, de eerste Keure, die van de Luikenaren het uiJste volk der wereld maakte. Zij is bekend
onder de naam van groote Luilische Keure of Charter; zij
waarborgt, evenals onze Grondwet van 1831, de onschendbaarheid der woning, van den eigendom en van den persoon des burgers.
De bijzonderste artikelen ervan waren:
1. Alle Luiksche burgers zijn vrij.
2. Onschendbaarheid der woning, (de arme man is
koning in zijne hut.)
3. De kinderen del' laten erven het goed hunner ouders.
4. De goederen, zelfs van eenen ter dood veroordeelde,
mogen niet verbeurd verklaard worden.
ä. De Luikenaren zijn vrij van buitengewone belastingen.
6. De Luikenaren mogen alleenlijk dool' het gerecht
hunner schepenen geoordeeld worden.
Dank aan hare vrijheden en de werkzaamheid harer
inwoners werd Luik eene del' rijkste en machtigste steden
van Belgié.
1». p .. insen ",elke de gemeenten meest
begunstigd hebben.
De IJl'insen begunstigden de ontwIkkeling der vrije gemeenten
om de macht te onderdrukken lIel' kleiue heeren, dIe dIkWIjls
wedel'spannig waren; om Zich nIeuwe mkomsten te verzckel'en.
die de gemeenten gewIllig betaalden in vel'geldmg der vel'kregen
vriJheid; om hunne Iegermácht te vel'sterken tegen vreemde over-
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weldigel's, want de wapengilden del' gemeenten konden tah'ljke
soldaten opleveren.
In VI:landel'en : Dlederlk en vool'namclIlk Plllhps van den EIns
(1168-f192.1.Deze laatste vorst bevestigde de WIJ heden va n veIE'
sleden en schonk aan tall'IJke gflmrenten hunne eerste keme. HIJ
wordt biJgenaamd: de wetgevcI' van Vlaandel·en.
In Vlaandfll'en en Henegouwen: a) Bouuewl]n van Constantlnopel, (119;>-1205) de held van den vIerden kl'uistocht. In Vlaanderen gaf hij wijzl' verOl'denlllgen, en aan Henegouwen schonl\
IIlJ twee \el'maal'de keuren die hem den eCI'enaalll deden vel'dIenen van Wetgevrl' van Henegouwen. h) ,ioanna en Mal'gal'ctha van
ConstantIllopel (1205-12S0.! Deze twee vorstinnen vel'leenden talriJke en gewIchtIge voorl'echten aan de steden van hal'e Graafschappen, ZIJ beschermden h::tndel en nIJvel'held. Tot vl'IJmaklllg
der lelten schafte Margaretha de hJfetgenschap In hal'e domelllen
af. Vlaanderen werd het voorspoedlg&te en riJ ~ste gewest del'
wereld.
In Brabant: Jan de Overwlllllaar (1268-1294.) Ile laatste hel'tog
V-lll LImburg was zondel' kllldel'en ge~tol ven. vel'scheldene medelhngers betWistten dIt el'fdee!. Dool' de schlllere!ldl' ovel'wlllmng
welke het'tog Jan van BI'abant op den GI'aaf vall Luxemburg te
Woel'lngen LJehaalde, 1288, vereenlgde hiJ LllnbUl'g met CI'aban!.
Deze zege~)!'aal deed hem den bijnaam van DE OVERWINNAAR I!even.
Oe gemeenten hadden den Hertog kl'achtlge hulp vel'leend 111
den &tl'!Jd j In vergelding dezCI' bewezene diensten vermeel'del'de
deze merkwaal'dlge VOI'st de vool'I'echten del' stede;), maakte de
laten vrIJ en beschermde landbouw, handel en nlJvel'held,
Het Hertogdom Brabant evenaar'de weldra den bloei en den
rIjkdom van het (;I'aafschap Vla:.nder'en.
In LUIk: Albert van Cu)ck, waar'van WIJ de vermaal'de Keure
I'eeds geZien hebben (blz. 33). In Luxemburg: de gravIn EI'meslIlde begIftIgde ver&cheldene steden met vl'lJbrICven of Keure!'
ZIJ overleed In 1246. Deze pl'ovlOcle welke vel' ten achter wa& h:.d
onder' hal'e wijze r'egeerlng eenen tu! dan toe ongekendeo VOOI
gang gedaan.
6. DE AMBACHTEN OF NERINGEN. - INR1CHlING EN BESTUUR.
Brj den oorsprong der gemeenten waren al de lIlwonet's III
ééne gilde vel'eemgd, latf'I' als de steden sterk aangromden en
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stIel.
In dien tijd was de arbeId lIIet VI'lj. NIemand mocht een en stiel
lIJtoefenen zor.der deel te maken van de gilde van dIt ambacht.
13. V., niemand mocht schoenma"er zIJn zonder \ti de gIlde del'
schoenmakers te zIJn.
De dOl'pelJllg moest eerst éón jaar en {:{:n dag Jll de gemeente
Wonen eer hIj IJl eene gIlde mocht a:lnvaard worden.
Er,ne ambachtsgIlde bestond UIt lecl'jongens, gezellen of volle
~asten, meestel'S en bazen.
De gilde wCI'd bestuUJ'd door er,nen hooldman,deken genaamd,
eenen schJ'l.]Ver, eenen pennlJlgmeester en verscheIdene beiltuuI'leden. Het bestlllll' werd ondel' dr, meestel's gekozen.
Eene gIlde had ook ten mlJlste twee gezwoomen, ruwaarts geIweten, gelast met aet werk te keuren en UI tspraaK te doen ovel'
de geschIllen. Iedel'e gIlde had haal' wapen, hal'en zegf~l, haren
standaard, eenen patroon, eene I\as, eene vel'gadel'plaats, ee 1e
vel' koopzaal , ha Iie genaa llld.
De gIlden oefenden ZIch 00" Jll den wapenhandel, ten tIjde van
ool'log le~erden zIj talI'ljhe strIjd benden. [)-e wapenbroedel'schappen van SIrit JOI% en SI/lt Seba~tlaan wal'en maatschapPIjen van
vermaak, maal' welhe teven" VOOI' doel hadden de vJ'JJ heden del'
gemeente te vel'dedlgen. Op het eerste teeken r,amen al de gIldebroedel's de wapens op.

,. Het aruba(!ht det" huide"otte."s ie Luik.

Eene nering of ambachtsgilde was eene vereeniging van,
personen, dlC denzelfden stIel uItoefenden. Zoo waren cr
beenhouwersgilden, wevel'sgtlden, enz. Te L1Uk alleen
telde men twee en dertig ambachten, waaronder dat del'
huidevetters of leertouwel's liet voornaamste was.
Het ambacht bevatte VI Cl' Idassen van personen: leerjongens, werklieden, meesterga'-trn 1'11 patroons.
Om als leerjongen aanyeerd Lu wurden moest men
dertIen .laren ouel ZI,IIl, tot den l\atholleken godsdIenst
behooren en van goed gedrag zIJn. Oe leertlJd dunrde zes
jaren, waarna Illen als werklllan a~lI1\'eel'el werd. Als de
werkman zIJn meesterstuk geleverd had, hetwelk bestond
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in het onberispelijk bewerken van ecu stuk leder, kon hij
als meestergast uitgeroepen worden. Een meestergast, die
voor eigen rekening begon te werken, werd baas of
patroon.
De gilde der leertouwers bezat eenen schorsmolen,
waar iedere patroon verplicht was de schors, die hi.1 bij
de bereiding van zijn leder noodig had, te laten malen.
Bovendien had zij eene « hal )), waar de voortbrengselcn
verkocht werden. Het bewerkte leder mocht in de hallen
niet te koop gesteld worden, eer het door de ruwaarts of
opzieners gekeurd was.
De gilde der leertouwers had een wapenschild, dat
bestond uit een dubbelen arend. Zij bezat eene vlag en
eenen zegel om de geschriften, in naam del' gilde opgesteld, te stempelen.
S. Markten en Jaal"ma."kten.
De ambachtsgilden hadden de gansche nijverheid 111 hunne
handen. ZIJ stelden hunne waren te koop In de hallen: elke
gilde had hal'e afzonderltjke zaal en eiken koopman zIJn genummerd kl'aam. Daar werd el' markt gehouden: dag er} uur der
marktdagen, de prijs der waren, alles was aan strenge verordeI1lngen onderworpen. Bovendien wel'den er op bepaalde tIJdstip·
pen en op verscheidene plaatsen des lands groole jaarmarkten
IIIgerlchl, waal' koopers en verkoopers UIt alle gewesten del'
wereld heen<;troomden.
De bl]zonderste jaarmal'kl of fooI' was dIe van Thorhout.

9. De jaal"ma."kt van 'l'borbout.

De goederen, door de ambachten vervaardigd, wel'den
de hallen en op de jaarmarkten verkocht. De jaarmarkt
van Thorhout was einde en verre vermaard.
Kooplieden uit alle gewesten l{wamen er naar toe. Verscheidene dagen op voorhand heerschte er een groot
verkeer op al de wegen rond de stad.
Acht dagen vbOr tot acht dagen na de jaarmarkt was het
in Vlaanderen verboden een heel stuk laken te verlwopen.
III
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De jaarmarkt duurde verscheidene dagen. Lakens en
leder, wapens, lwperwerk, potten en huisgerief, eetwaren, wijnen, enz. hadden een afzonderlijken verkoopdag.
Eene menigte koopers wandelden tusschen de uitstallingen, gebrckkelijken smeekten de voorbijgangers om
eene al moes en tooneelspelers lokten het volk naar hunne
vertooningen.
De schepenen del' jaarmarkt. dool' de ko.oplieden zelf
aangesteld, waren gelast alle- geschillen te vereffenen,
welke tusschcn kooper en vel'koopet' mochten ontstaan.
Deze en andere jaarmarkten brachten yeel bij tot de
ontwiklieling van de llIiverheid en den handel van
Vlaanderen-.
10. VOORSPOED DER GROOTE BELGISCHE GEMEENTEN.

WIJ hebben gezien dat dank aan de vrijheid en aan de werkzaamhetd hUlinel' Inwoners de steden ZICh weldra ontwikkelden.
Hunne macht en hunne rijkdommen groeIden met de bevolkIng
snel aan. Van m de XII" eeuw werd Brugge aanzIen als de rijkste
stad der' wereld, ZIJ lelde omll'ent 120,000 Inwoners en was de
aJgemeene vel'gadel'plaats der ultlandsche kooplIeden. Leuven
alleen bezat 4000 lakengetouwp-n. LUIk en Omant waren vermaard
voor het vel'vaardlgen van Ijzeren en kopel'en vaatwerk. Op het
emde del' xlIII eeuw bereIkten de BelgIsche gemeenten het toppunt van hunne macht en rIjkdom: Gent, BI'ugge en IJperen
telden meer dan 200,000 IllWOnel's, Leuven 100,000 mwonel's,
Bmssel, Antwerpen, LUIk, Mechelen, DoornrJk waren belangrIjke
steden. Het IS ook van dIen tIJd dat al de gl'Oote gedenkstukken,
woals hallen, stadhuIzen, pl'achtlge kel'ken dagteekenen, Zood at
de beoetelllllg der' bunsten gepaard glllg met den I'IJ kdom der
gemeenten.
De voorspoed der gemeenten vermeerderde lI11mer van 1100
tol 1400 om na hel jaar 1555 te vel'dwlJnen.
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HOOFDSTUK IV.
Naij~el·

tusschen den adel del· steden en de
ambachten in de XIV· eeu\\'.

1. ADEL EN VOLK. - De gemeenten wal'en tl'otsch ovel'
hunne vrijheden en verdedigden die tot het ultel'ste: de adel
zag met afgunst zijne voorrechten II1knmpen en zIJn gezag verlllJllderen. Alzoo ontstonden er 111 de steden twee pal'tlJen: de
partij der edelen en de pal'lIJ del' amuachten of de volkspal'trj,
Tusschen hen hraken 111 de XLlle en voornamelllK 111 de XIV·
eeuw, langdurige lllwendlge tWisten, echte hurgeroorlogen, Ult.
De volkspartij behaalde gewoonltJk de ovel'hand door de macht
van het getal. Maal' dIe hel'haalde wanol'del's vel'zwakten de
gemeenten en bereidden hun verval.

2. DE VREDE VAN FEXHE."- In 1312 werd de stl'lJd tusschen
de twee pal'tlJen te LUIk hardnekkIgei' dan OOIt en sloeg ovel' tot
burgeroorlog. De edelen werden overwonnen, een groot getal
ondel' hen vond den dood 111 een vel'maard gevecht, dat 111 de
gescllJedellls bekend IS onder den naam van kwaden St. Martensdag : 200 edelen hadden eene schUIlplaats gezocht 111 de
St. Marlensherk ; het opgewonden volk had den tempel 111 brand
gestoken en de opgesloten edelen wel'den el' levend vel'brand. De
vrede van Angleur was het gevolg van de zegepraal der volkspartiJ; ZIJ bepaalde dat 111 t "ervolg memand kon deel maken
van den gemeenteraad zonder ltd te zIJn van een del' ambachten.
Drie jaar latei', ten gevolge van l1leuwe vlJandehJkheden lUSschen de twee klassen, kondigde de pI'lI1s-blsschop Adolf van La
Marcl-. de "I'ede van Fexhe af. [)eze meuwe groote Keme bevestigde
al de oude \l'IJheden dOOI' AllJrecht van CUjck aan de stad LUIk
verleend, en bl'eldde dIe UIt tot al de LUiksche gemeenten. ZIJ
bepaalde bovendien dat de wetten dOOI' de Staten des Lands
moesten gemaakt en enkel door die zelfde Staten konden gewIJZIgd wOI'den.
In de Staten des Lmds, een echte Kamer van Voll-.svertegenwoordlgel's van dIen lIJd. zaten de afgevaal'dlgden del' dne groote
orden. de geesteltJkhelll, drn adel en de vI'IJe heuen del' sleden.
De groole volksvI'lend, Adolf vall La Marek, het de rechtbanl-. del'
XXll ll1stellen bestaande Uit VleI' leden van den adel, vIel' leden
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gel'echtshof spl'ak vonlllssen utt over al de gewIChtigste belangen
van Kel'k en Staat en .... as VOOI' de LUII-.enaars de zel-.el'ste waal'borg hunner kostbare vrijheden.
3, DE BLIJDE INKOMST VAN BHABANT. - Jan 11, zoon van
den Overwlllnaar, kon den klassenstrijd vel'zachten dOOI' het
instellen van de vel'gaderlP.g van Cortenhet'g, Deze raad bestond
utt VIer lIeeren en Den vertegenwool'dlgel's del' steden en kwam
alle drie weken bijeen te COl'trnbel g, halfwe~ Bl'lIssel en Leuven.
,'an deze vergadel'lng glligen de wetten en vel'ol'dcnlllgen utt die
hrt algemeen bestulll' van het Hertogdom aangingen. Jan II sterft
zonder mallnehJke erfgenamen en zijne &taten glllgen over op
zIjne oudste dochtc\' ,Ioanna, gehuwd met Wenceslas van Luxemburg, bl'oeder van den Kel1er van Duttschland. BIJ hunne lIlhuldlglllg, 1356, moesten de Jonge vorste u trouw ZWel'en aan de
BhJde Inkomst.
De BhJde Inkomst was als de Grondwet van Brabant, ZIJ bevatte al de \'ool'J'echten en vl'lJheden der Brabantsche gemeenten. ZIJ
\Vel'd opgesteld omdat Weneeslas een neemdehng was; lJauat hiJ
gezworen had 7e te eerbiedigen, werd hiJ dool' de steden van
Brabant als Het'tog erkend. Sedel't dien tiJd moesten al de
1I1'abantsche Vorsten, biJ hunne lIlhuldiging trouw zwel'en aan
dit vermaal'd charter van Brabal1l.
4. VERVAL VAN LEUvE~, - Het bestuur van Wenceslas IS
vool'al gekenmerl-.t door den h:lI'dnel-.klgen slI'lJd welke te Leuven
Ultbol'st. tusschen de edelen en de burgel's. De BUI'gemeestCl'
Pletel' Contereel spande met de heden del' nerlllgen en tien welhouders van den adel wel'den door de venstel's van 't stadhuIs geworpen en op de pIeken del' &oldaten gedood. Wenceslas die eerst
alles had laten gebeUl'en, met de armen gekl'UI&t, trok toen op
tegen de stad Leuven, deed ha:'e muren afJ,I'el\en en beroofde de
burgers van hunne vool'rechten. Te midden del' gedurige woelingen hadden de bel-.waamste werl-.lieden de slad verlaten en de
lakenwevel'lJ naar Holland en Engeland oVI'I'gebracht. Van dien
oogenbhk dagteekent het verval van Leuven.
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Strijd der Vlaamschc gemeenten tegen den
Koning van Frankrijk.
1. DE BRIIGSCHE METTEN. - LELIAARTS EN KLAUWAARTS. Einde der XIlIe eeuw was Vlaandm'en rijk en bloeiend, en sedert
lang zochten de Fl'ansche koningen deze schoone provincie aan
hunne kroon te hechten. Pbilips de Schoone, kOning van ~'I'ank
rijk, stookte tweedl acht onder de Vlamingen: eenige edelen
wenschten de vereenigll1g van Vlaanderen met FI'ankl'ljk en kregen den naam van LELIAARTS, naar de Lelie die het waDen van
Frankrijk kenmerkte; de Gtldemannen, die de onafbankeltJkheld
van Vlaandel'en voorstonden beette men KLAUWAAR'/S, eene
zinspeling op de klauwen van den Vlaamschen Leenw.
Te midden dezer verdeeldheid nam Pbilips de Schoonc den
Vlaamschen graaf GewIjde van Dampiene gevangen. omdat bij
zijne dochtel" Philippina met den oudsten zoon van den Koning
van Engeland verloofd had. Kort daarna In 1297 viel hIj met een
talrijk legel' in ons land en bemachtIgde geheel Vlaandel'en zondel'
et'nstigen tegenstand te ontmoeten.
Vlaanderen ",el'd verbeUl'd verklaard en bij ~'rankl'ijk II1gehJfd.
Philips de Schoone stelde Jacob van CbfHlllon, broedeI' dm'
~'I'ansche koningin als landvoogd aan en VJaandel'en werG op zIjn
Fl'ansch besluol'd ; de landvoogd en de Fl'ansclJe bal'ons hadden
de dtepste verachting VOOI' het Vlaamsche volk welk zij verdl'Ukten
en ondel' allerlei plagm'ijen deden gebukt gaan.
De Bruggelingen waren spoedig de \')'eemde overheel'sching
moede, verlieten de stad om aan de verdrukking Ie ontsnappen,
en htelden zich &chUlI in de bosschen van het omhggende.
Twee Brugsche burgm's, Pietel' De Coninck, deken der wevers
en Jan BI'evdel, deken del' beenhouwers. verzamelden een klein
legel' van omll'ent 5000 man en rUKte!! in den nacht van 18 Mei
1302 Brugge binnen. ZIj vel'moordden de gansche ~'I'ansche bezetting; lil de duisternis erkenden zij de Fransehen aan de
wOOl'den SCHILD EN VRIEND, die geen Fl'anscbman kan UItspreken.
Chàtillon ontsnapte als priester verkleed.
Ileze schrikkelijke slachting van het Fl'j,jnsche garnizoen staat
in de geschiedenis bekend ondel' den naam van « BRUGSCHE
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veljoeg de Fl'anschen en schudde het vreemde juk af.

METTE~.»

2. De "Iaanlsche gelneenteulannen
te GI'oeninghe.

Om eene schrikkelijke weerwraak te nemen zond Philips
de Schoone een leger van ;)0,000 man naar Vlaanderen. De
Vlamingen, ten gelalle van :30,000, wachtten de Franschen
af in de vlakte van Groeninghe, bij Kortrijk. Het Vlaamsche leger stond met den rug naar de Leie, waarvan de
bruggen vernield waren om alle vlucht te beletten; want
de Vlamingen hadden gezworen te overwinnen of te
sterven.
Den H Juli 1302, van in den vroegen morgend, werden
de toebereidselen gemaakt tot den slag. De Vlamingen
spraken hunne biecht, naderden tot de heilige Communie
en brachten aan de lippen een weinig van dien duurbaren
grond, voor welken zIj bereid waren den laatsten druppel
bloed te vergieten.
Eene ldeine beek scheidde beide legers. De Fransche
ruiterIJ wilde in vollen draf de beek over; maal' het zwaar
gewicht Imnner wapenrustingen deed de paarden diep in
het slijk der moerassige weiden zll1ken. Toen schoten de
Gemeentemannen op de Franschen los en richtten eene
vreesehjke slachtiug onder hunne rangen: 7000 ruiLers en
20,000 voetknechten vielen onder de slagen hunner verVaarlljl,e goedendags! Vlaanderen was vriJ!
Op het slagveld vond men 700 gulden sporen, voortIwmende van Fransche edellieden. Deze zegetrekens
werden opgehangen aan liet geweI!' der O. L. Vrouwekerk
te Kortrijk. Die schitterende overwinning is daarom
( Gulden Sporenslag )) geheeten.
In 1902, tIjdens (Ie feesten del' GOoe verjaring, heeft men
te KortrIjk een gedellkteel,en opgericht, ter herinnering
aan dezen zegepl'aal, die de onafhankelijkheid van Vlaall-

-

42-

deren verzekerde, en het grootste wapenfeit is onzer
geschiedenis.
3. ZANN~~KIN.-De Fransclle koning zelle den stl'Ïjd ';OOI·t maar
kOIl de Vlamingen niet volkomen overwwnen te PEUVELBERG. EI'
.... m·den ondel'handelingcn aangeknoopt welke Ïlet VERDRAG VAl\'
PARIJS, veJ'dl'ag del' ongerechtigheid genaamd, voor gevolg hadden; het bepaalde de aff>tand van verscheidene grer.ssteden aan
FI·ankriJk.Oe nieuwe gl'aaf var. Vlaandel'en, Bobrecht van Bethune, had het moeten 'Ündel·teekenen om zijne \'I'lJhcid Ie bekomen,
JlIaar de Vlamingen wmg~I'den altijd er zich aan Ie' onderwerpen.
Zannekw vall Veul'nc blijft hal'dneHing den sll'ljd vOllrtzellen
en brengt geheel West-Vlaandel'cn 111 opstand; hiJ durft het machtig Frausch leger aanvallen te Cassel1328, maal' ondel'gaat ef'ne
volkomene nedel'laag. Zannekin sterft als een held en verwekt
de bewondering zijner vijanden.
De vl'ede was lijdelijk hersteld, maar de \'Iaamsche gelIlCe!lten
vonden weldra een meuwcn verdediger in Jacob Van Artcvelae.
4. JACOB VAN ARTEVELDE. - Jacob Van Ai'tevelde, biJgenaamd de WIJZE MAN van Gent, wel'd te DI'ongen biJ Genl geboren
omtrent 1290. Hij was van adelllJkc afkomsI, maar vel'kleefd aan
de volkszaak Iiel IlIj Zich opschrijven Hl de bl'ouwel'sgllde W::lal'van hij deken wf'rd. Later wel'd hiJ hoofddeken uilgm'oepen der
52 ambachten van Gent.
Toen bl'ak de HONIlERDJARIGE OORLOl; U1llusschen Engeland en
Frankl'IJk: Edward 1lI van Engeland en Phihps Van Valois
maakten belden aanspraak op de FI ansche kl'oon, en belde parIIJen zochten een vel'bond mei Vlaandel'en te slUIten.
Onze graaf LodewlJk van l\evel's koos de partij van FI'ankl'ljk.
Edual'd III vel'bood dcn uitvoer dCI' Engelsche wol naar Vlaandel'en. Dit vcrbod gaf den doodslag aan on7e wolweverij, de
gl'ootsle bron van Vlaandel'eJls welvaal't, De getouwen vielen stJl
en een nijpende hongersnood teisterde VJaandcl'enland,
Al'tevelde deed de Vlamingen partij kiezen voor Engeland, sloot
een verbond meI Eduard lIl, bckwam opnicuw den invoer der
Engelsche wol en redde alzoo Vlaandel'en van den hongel'snood.
hllusschen was onze gl'aaf naai' PariJs gevlucht en Al'levelde werd
RUWAARD van Vlaanderen benoemd, hetgeen hem de oppel'macht
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Gedurende 9 jaren van 1336 tot 1345 bestullI'de hIj Vla:lnderen
met veel wIjsheId en hrachtdadlgheld : hIJ beschrl'lnde handel,
ntjverheld en landbouw. stelde den grooten Baad van vlaa ndel'en
lil, samengesteld mt afgevaardIgden van Gent, Brllg~e en Yperen,
die over de algemeelIe belangen van het Gl'aafschap moesten
waken.

:te De dood van Jac.tt "'au Artevelde.
In Juli 1345 was van Artevelde naaI' Sluis gegaan om er
te spl'eken met den Koning van Engeland. ZIjne vijanden
strooiden uit dat bl;j Vlaanderen aan Engeland wilde
overleveren en dat hij den schat ,an Vlaanderen gestolen
had.
Bij zijne terugkomst in ziJne stad, keel'den zijne vroegere vrienden hem den rug toe en overal gingen de
kreten op: (( Ter dood ! Ter dood ! » Deze bedreigingen
werden door het woedende volk vóór zIjnen woon herhaald. Van Al'tevelde verscheen op het ballwn en wilde
spreken, doch het getier en het gehuil der menigte verdoofde zijne stem. De aanranders stormden zijn huis
binnen. Jacob wilde in eene lierk vluchten, maar hij viel
in de handen zijner moordenaars. Een wever, Geeraard
Denys, doodde hem met bijlslagen (1345).
De onschuld van Jacob van Artevelde werd, later
bewezen. De stad Gent heeft hem een standbeeld opgericht op de Vrijdagmarkt. Van Al'tevelde is de roemrijkste
zoon die ooit Vlaanderen heeft voortgebracht.
6. PHlLIPS VAN ARTEVELDE. - Phlltps Var. Artevelde was
zoon van Jacob. In het begIn zIjneI' loopbaan leefde hiJ afgezonderd van het openbaar leven. hIj \\~', \"I~I:Jmd ovel' den moord
zijns vaders en vreesde andel'ziJds hetzeltde lot.te ondel'gaan.
De gl'aaf LO[iEWIJK VAN MALE, dIe ZIJII \'adel' lil Vlaanderen had
opgevolgd, misnoegde de Vlamlllgen door zijne vel'kwlsllIIgen en
overdl'evene uItgaven en Gent weigerde de ntenwe belastlllgen te
betalen. De Graaf kwam de fiere stad belegel'en waar zich welrlra
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geven, In hunnen nood richtten de Gentenaars zich tot Phlhps
Van Al'tevelde, Deze mels raadplegende dan ZIjne Vadel'lar,dshefde, en diep bedl'oefd ovel' de I'ampen zIjnei' geboortestad
nam het opperbe\'el aan.
Arlevelde gll1g ondel'handelen met den Graaf te DoorflIjk : de
gestelde voor\\aarden wal'en Ie l.treng en de zend Ing bleef zonder
uitslag. Te Gent tel'uggekeerd zegde ArlevcIde tot het volk: «( giJ
hebt te l\lezen van drl] : stenen van hongel' lil de stad, met het
strop aan den nals vergJflems gaan vragen, of met ome kloekste
burgers den Graaf bevechten te Brugge.)) "el'zocht zIJn eigen
oordeel te doen kennen vel'koos Artevelde door te vechten.
( Wij Willen het ook)) antwoordden al de bUl'gers.
Men verzamelt een legCl' van 5000 l.tl'lJdbare en wclgewapende
mannen en Al'tevelde rukt op naar Brugge, IlIj vel'slaat volkomen
het IegCl' van Lodewljk Van Male lil de vlakte van BevCl'houtl.veld, doet zijne lIltrede als overWlIlna:H' te r.l'Ugge en keel'l te
Gent terug als een vCl'losser.
7. DE SLAG VAN ROZEBEKE. - De Gl'aaf vluchlte verkleed
naar Rijsel en gll1g de hulp afsmeekelI van den kOllll1g van
FI'anKI'ljk. Kal'el VI Viel mei een machtig leget' lil Vlaanderen en
trok de Lete over. Artevelde, aan 't hoofd der Gentenaal's en
andere gemeentemannen, ging hem te gemoet. Een bardnekklg
en langdurig gevecht had vlaats te Bozcbeke, t382. De Gentenaal's
vochten all. leeuwen, lil den beglUne \\aren de kansen "an den
strijd voor de VlamlIlgen, maar len slol te werden zij door de
overmacht verplellet'd. Artevelde met de helft van zIJn legel' bleef
op het slagveld.
Mln gelukkig dan de strijders van Groemnghe, hebben toch de
helden van Rozebeke de wel'eld verbaasd door hunne dapperheid,
De vrede werd nlel spoedig hersteld, ACK&BlIIAN, opvolger van
Artevelde als kapitelll van Gegl, zette den strud U1et 70nder geluk
VOQl'I. De ontembare Vlamingen Wilden van geene ovel'gaaf hool'en. fHILIPS DE SWUTE, hertog van BUl'gondlC, die gehuwd was
met MARGARETHA VAN MALE. cCllIge dochter \an LodeWI]li Van.
Male, bewerkte de vel'zoenlllg om de gunst van hel Vlaamsche
volk te winnen.
De vrede werd gesloten 111 1384 en hetzelfde jaar daalde Lode~f!w van Male ten grave.
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TIJDVAK.

BURGONDISCH TIJDVAK. 1384-14>'2.

Het hnis van 8 ...·~ondië in België.
VORSTEN.
PhIllps de Stoute,
.Jan zondel' Vrees,
Plllllps de Goede
Karel de Stoute,
Mana van Burgondu:,

1384-H04
H04-H19
1419-1467
1467-H77
H77-H82.

1. DE OPKOMST. - Een zoon vall den KOl1lng van Fl'ankl'ljk,
PHILlPS DE STOLI E, begiftIgd met het hertogdom BurgondJe,
tl'ouwde met Margaretha ~all M;tle, eel1lge erfgename van den
graaf van Vlaalldel'ell, LodewlJk van Male. Zoo \\el'ct Vlaanderen,
\"aartoe ArtoLs behoorde, met Burgondle vel'p,enlgd. Van dJen tIJd
dagtee~ent de macht van het HUIS van Burgondle. PhIllpS de
Stoute, na het herstel van den Vl'ede, WISt behendIg de botslIlgen
met de groote sleden te verlIlIJden en vestIgde de macht van ZIJll
HUIs op stevIge grondslagen. HIJ overleed 'n 1404 op zIJn kasteel
te Hal, en wel'd opgevolgd dooI' zIjnen zoon JAN ZONDER VREES.

2. JAN ZONDER VHEES. - Deze vorst, Janneken van Vlaanderen bIJgenaamd, erkende de tdalrechten del' VlamlIlgen, beschermde hunnen handel en won allel' genegenheId.
Df) Llukenaal's hadden tlllllnon BIsschop, Jan van Beleren,
eenen neef van den Bertog van BurgondlC verjaagd. Jan zondel'
Vrees trok tegen hen op en overwon ze 111 het bloedIg gevecht
van Olhee, 1408, en herstelde 71Jnen neef 111 den BIsschopszetel.
De Zaken van FrankrIjk lllelden hem \eel bUllen ons land. In
eene blJeenl\olllst met den DolfIjn of Kroonpl'll1s van Frankrijk,
later Karel VII, wel'd hIJ lathartIg vermoord op de brug van
Montereau 1419.
3. PHILIP::; D~~ GOEDE. - Deze VOI'St te Dljon In 1396 geboren,
was lil Vlaanderen opgevoed. Om de dood ZIjns vadel's te wreken,
vel'Ze~erdehlJ ZIch de hulp del' Vlaafllse!Je sleden, vereenlgde
ZIch lIlet de Engelschen en overwon bIjna geheel Franl\rIJk. De
Fransche kroon ware voor altIjd verloren geweest VOOl' de Valois
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deed kronen.
De vrede kwam maar 111 1435 tot stand. De Koning Karel VlI
vroeg vergiffel1ls voor de moord van Jan zonder VI'ees, en
Phlhps de Goede bek wam eene groote vermeerderlllg van grondgebied en aanZlenhJke sommen gelds.

4. "ereeniging van al de
provineiën.

Bel~ische

PHILlPS IJE GOEDE erfde in 1419 van zijnen vader het gl'aafschap
Vlaandel'en met zIjne afhankelIjkheden.
In 1421 kocht hIJ het. graafsch3p Namen.
In 1430 erfde hIJ, als naaste bloedverwant, Brabant, Limburg
en het mal'kgl'aafschap Antwerpen.
In 1433 dwong hij zIjne I11cht. Jacoba van Bmeren, hem Henegouwen en een deel van Holland af te staan. Deze nicht overleed
drie jaal' nadien kinderloos.
In 1443 schonk zijne moei, Elisabeth van Gorlitz, hem Luxemburg, mits eene jaarhJksche lijfrent.
In 1465, na den slag van Montenaken. deed hij zich MO~:BOOR
of VOOGD benoemen van het prll1sdom Luik. Nochtans LUIk behield zIjne zelfstandIgheid tot 111 1795.
Deze vereel1lging onzer provincien IS de oorsprong der Nedel'landen. Phthps de Goede werd geeel'biedigd en gevreesd van
koningen en keIzers, dIe hem den I( GROOTEN HERTOG VAN HET
WESTEN noemden.

Strijd der Belgische ~emeenten
ie~en hare vorsten.
5. STRIJD TEGEN BRUGGE. - Phihps de Goede wilde de
macht der groote steden verminderen en hunne voorrechten inkorten,ten einde ze alle aan gehJke wetten Ie ondel'werpen ; zijne
plannen ontmoetten den hevIgsten tegenstand van wege de groote
gemeenten die tegen 7.IJn gezag 111 opstand kwamen.
Nauweltjks was de vrede 111 1435 met Frankrijk gesloten als
Phlhps de Goede tegen Brugge moest oprukken. Deze stad wilde
de gemeenten van het omlIggende, (( Brugsche VrIje )j geheeten,
beheerschen. De Hertog verklaarde ze onafhankelIjk van de stad.
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Ue poorten werden gesloten en al de mannen van zijn gevolg
vermoord; de Hel'tog zelf had zIJn leven te danken aan twee edelmoedIge bUl'gers dIe hem eene poort openden en hem lieten ont"luchten. Hel duu/'Cle me lang of de oproerige stad \\'erd overwonnen en moest de harde vool'waarden aanvaarden dIe de Hertog haar oplegde.
6. STRIJD TEGEN DE GENTENAARS. -SLAG VAN CrAVER
1453 - Zondel' l'ekening te houden van de vool'l'echten der steden
die het recht hadden zelf hunne belastingen vast te stellen,
WIlde PhilJps eene nreuwe belastIng heffen op hel zout en op het
meel. De Gentenaal's weigerden te betalen en liepen te wapen;
z~j namen vel'scheidene versterkte kasteel en In en behaalden
menige voordeelen, maar wel'den In de vlakten van Gavel'e verpletterd door de Burgondters. Zeslien dUIzend Gentenaars bleven
op hel slagveld of verdronken 111 de Schelde.
De stad onderwlel'p ZIch en verloor al hae vrijheden.
7. STRIJD TEGEN LUIK EN OlNANT. - De koning van
FrankrIjk, Lodewljk XI, was jaloersch ovel' de macht van het
Huis van Burgondw en hItste de LUIkenaren op tegen hunnen
prins-bisschop, LodewlJk van Bourbon, dIe een neei was van
Philips den Goede. De Hertog snelde zIjnen neef tel' hulp en versloeg de Luikenaren te Montenaken, nabIj St. TrUIden, in 1465.
LUIk onderWIerp ZICh aan den beschermelIng van Phlhps den
Goede, maal' de Dinanteezen welke onderdanen waren van den
BIsschop van LUIk, WIlden ZICh met ondel'werpen. ZIJ beleedlgden den Hertog en hingen zIjnen zoon Karel in beeltenis op. De
Burgondische prinsen kwamen de stad belegeren en namen ze
in. DlIlan! werd VleI' dagen lang aan plunderlllg overgeleverd.
In asch gelegd en tot In de grondvesten afgebl'oken.
Acht hondel'd DlIlanteezen werden twee aan twee gebonden
en in de Maas geworpen. 1466.
8. DOOD VAN PHILlPS DEN GOEDE.14 Philips, door eene
geraaktheid getroffen, sliel'f hel volgende jaal' te Brugge. llIj was
72 jaal' oud en had er 48 geregeerd. ZIjn zoon Karel de Stoute
volgde hem op.
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openhartig en dapper, maar heerschzuchtlg. trotsch en oploopend. Bijgenaamd DE STOUTE gedlll'ende zijn leven, wel'd hiJ de
ROEKELOOZI~ genaamd na zIjne dood. Oe aq:;hstlge hOlllng van
Frankrijk. Lodewljk XI, was de grootste schuld van al zIJne
ongelukken.
Als Kal'el zijne bltJde intrede deed te Gent, ltep het volk samen
en eischte de afschaffing van de belastIng op het gemaal en d~
teruggave der vl'ljheden dOOl' den slag van Gaverp vel'loren, Karel
gaf gedwongen toe en verltet vol gl'amschap de stad, vast besloten zich te wreken, « GIJ Vlanllngen,» zegde hIJ. (( met uwe
harde koppen, hebt altild uwe vor"ten veracht of gehaat. Ik heb
liever van u gehaat dan veracht te worden. »
10. SLAG BIJ BRUSTHEIM H67. - Opgestookt door Lodewljk
XI nemen de LUIkenaars voor de tweede maal de wapens op tEgen
hunnen bisschop LodewiJk van Bourbon, dlC vcrpItcht IS naar
Brussel te vluchten. Karel de Stoute treht de LUlkenaal's te gemoet en vel slaat ze volkomen te Brllsthelm, bIJ St. TI'lIlden. De
Hel'tog tl'ok zegevlCrend LUIk [linnen en deed mUI'en, pool'ten,
torens, in een woord. alle vel'sterkIngen del' st'ld afbl'eken.

11. OQ zelfopolfe.·ing del' 600
Franehitnonteezen.
Verwoesting van I.. uik, 14.8
Het volgende jaar, voor de del'de maal nemen de Luikenaars de
wapens op tegen hunnen BIsschop. De sluwe Lode\'vIJh XI had
hier nogmaals dezelfde valsche 1'01 gespeeld. Karel de Stoute
woedend van gl'amschap nam den Komng gevangen en dwong
hem de Burgondièrs te vergezellen tegen de oproerige stad,
De twee prlllsen verschenen \'001' LUIk die noch muren, n'och
poorlen. noch vestingen meel' had en geen weerstand kon bIeden.

Zes honderd dapperen van Francllimont, eene voorstad
van Luik, besloten de stad te redden of te sterven.
In een donkeren, regenachtigen nacht trekken zij
heimelijk de legerplaats des vijands binnen, vermoorden
eenige schildwachten en snellen naar de tenten waar de
koning en de hertog verblijven.
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Doch eenige soldaten hadden gerucht gehoord en
weldra was geheel het leger te been. Te midden der
duisternis had een verschrlklwhjk en verwoed gevecht
plaats, dat tot onder den morgend duurde, en den gl'Qnd
met hjl,en bezaaide.
De 600 Franchimonteezen sneuvelden tot den laatsten
man. Allen stiel'ven als martelaars voor hun vaderland.
Des anderendaags werd de stad Luik geplunderd, vel'brand en verwoest. Men Hel geene twee steenen op
elkander liggen. Eene menigte Luikenaars werden vermoord of in de Maas geworpen.
12. Het Koninkrijk Rurgondië.
De Gentenaars, als ZIJ de schl'lhheliJke stl'af del' Luikenaars
vernamen, smeekten om genade en deden hunne volkomene
onderwel'ping. Alles moest bUigen voo:' den Ijzeren Wil van
Karel de!l Sloute, Zijne heefschzucht kende geene palen meer, nu
dat de burgel'lj zijner Staten getemd was. HIJ dacht zich l>terk
genoeg om zIJn gl'oolsch voornemen ten Ultvoel' te brengen,
namelijk BurgondlC met de Nedel'landen te vel'eemgen en tot een
machtig Koninkrijk te vel'heffen. Hij vel'overde den Elzas en LorI'einen,die de Nederlanden van BurgondlC scheidden,en vroeg aan
den keizei' van DUItschland, :<'rederik m, hem den titel van
Koning van Burgondw te Willen verleenen. Alles scheen te geluk willen de dag der kroning was reeds vastgesteld, toen de
listen van zijnen aal'tsvlJand, Lodewljk XI, den Kei~e1' op zIJn besluit deden terugkeeren. Van dezen dag sloeg alles Kal'el tegen.
Spijtig dat dit plan van Karel den Stoute mislukte, als -een
machtig koninll.rijk zou ons Vaderland misschien al de vreemde
overheerschingen niet gekend dezen hebben, die het nu meer
dan dl'ie eeuwen moest ondergaan.
13. VELDSLAGEN n:GEN DE ZWITSERS. - Z\J:SE DOOD. Karel trok op tegen de Zwllsers, die in een verbond getreden
wal'en tegen hem en zijne verovel'lDgen in den Elzas en LOl'I'einen
bestreden hadden,en werd achtereenvolgens vel'slagen te Granson
en te MOI'at.
Deze beide nedel'lagen maakten hem als uitzinnig. Met hel
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zijns legel's,nauwelijks 4000 man sterk, ging hij Nancy,
de hoofdstad van Lorl'einen,belegcren en bezweek (l!' na een wanhopIg gevechtl1Jet al de zIjnen lil 1477. Twee dagen la:el" vond
men zIJn lIJk In het IJS vastgevrozen en I'eeds half <lOOI' de wolven
verslonden. ZIjne eelllge dochter volgde hem op.

14 MARIA VAN BURGON[)IE. - Mal'Ïa Van BUI'gondlë was
pas 20 jaar oud toen ZIJ hal'en vader, Karel den Stou te, opvolgde.
Haar toestand wa~ zeel' moeIlIjk en netelIg: het legcr was vel'Illetigd, de schätklst lIltgeput, het volh stOll'J tegen haal' op en de
steden elschten hal'e verlorene voonechten terug, te Gent zag zij
twee harer getrouwste l1JIIlIStet'S, Hugonet en Humbercoul't, ondanks hare smeekingen, onthalzen. Oe gezworen vIjand harel'
famIlie, Lodewljk XI, viel met twee legers gelijk in hare Staten
en bezette Burgondle en Artols.
De algemeene Staten te Gent vergadel'd besloten haar cenen
echtgenoot te geven bekwaam om haar lIJk el'fgoed te vcrdedigen,
en kOI'\ daal'na In Oog~t U77 werd haal' hll\\ehJ" voltroKken met
MaxllllllIaan van OostenrIJk, zoon van dcn DUIl&chen keIzer.
Maxlllllllaan versloeg de Fran~chen te GUlnegate.
Mal'la van BUl'gondle weru van hal'e ondel'danen bemllld, ook
wet'd ZIJ bItter beweend toen ZIJ lil 14H2 te Brugge overleed ten
gevolge van eenen val van haar paard. Zij lIet twee kindel'en
achtel' : Philips bIjgenaamd den ScllOone en Mal'ga)'(:tha. Met
haal' verdwijnt hel HUIS van Burgondle dat eene eeuw OVCI' ons
land gel'egeerd heeft.

t:.. Toestand van België onder de

Burgon-

diselle VOI·stell.
De ,'ereeniging onzet' provinclCn ondcl' det gezag van Philips
den Goede was de eerste stap naar de staatk dlge eenhetd.
Phih ps ~telde den grooten Raad van Mechelen in, een soort
van oppel'gerechtshof, waar al zIjne onderdanen mochten in beI'oep gaan tegen da uitspl'aken del' schel1enbanken.
Van 1465 begonnen de Staten Generaal geregeld zitting te houden, dit was pene vergadering bestaande UIt afgevaardIgden van
de vet'schIllige provinclen en steden. De afgevaal'dlgden of staten
van elke provincie bleven nochtans ook afzondel'lijk vergaderen.
Het vorstelIjk gezag vermeel'dert en de macht der gemeenten
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Brustheim, de verwoE'stmgen van Dmant en Luik brengen een
gevoellgen slag toe aan de gemeentevl'ijheden, Des niettege.nstaande genoten destedeu.ef'1I ongekenden voorspoed en l'ljkdom.
De instelling van tet « Gulden Vlies)) te Brugge dOOl Phlhps den
(~oede, was eene zinspeling op de schatten opgehoopt dooI' do
Vlaamsche wolmjverhel~.
Kunsten en wetenschappen bloeiden: de hoogrschool van
Leuven. gesticht door Jan IV van BI'abant m 1426. schitterende
reeds in vollen lUister; de bouV\kunde rIChtte dIe merkwaal'dlge
gebouwen op: de hoofdkerk van Antwel'pen, de stadhuizen van
Leuven en Brussel, dIe nog onze bowondel'Ing verwekken,
16, GROOTE UITVINDINGEN IN IlE XV, EEUW. Het
ZEEKOMPAS of oene vel'zellsteende naaltlo welke op de WIndroos
draaJl on Immol' het noorden aanwIjst, en sedert 1300 In Europa
gekend, werd volmaakt en liet de zoevaarders toe zich m volle
ZE'e te wagen en overzeesche tochten te ondel'nemen,
Het BUSKRUI r werd VOOI' de eel'ste maal gobl'Ulkt bIJ den slag vau
Creey In 13i6 en bracht weldl'a cene heele verandering in het
kl'ljgswezen.
De groote schilder Jan Van E~ck, de uitvinder der OLIEVERF,
51lerf te BI'l1gge m 1 UO,
Lodewljk van Bel'chem, een BI'qggehng, vond de kunst Uit van
DIAMANT IE SLIJPEN,
Wlllem Beuckels ontdekte het mIddel om den haring te drogen
en te rooken, het~pen een meuwen tak van nijverheid opende VOOI'
BelgJe en Holland en eone waal'bol'g was tegen den terugkeer van
den hongel'snood.
Gutenbel'g van Mentz IS de UItVinder deI' BOEh.DRUKh.UNST.

I'.

De drukkerij van Dh'''' Hartelis te Aalst.

Dirk Martens ontving zijne eerste opvoeding in het
collegie van Aalst en trok later nfWl' Italie om er ZIjne
studien te voltrekken, lHartens wa~ z.eer geleerd: hij
sprak verscheidene talen, Na te Venetië de boekdrukkunst
geleerd t.e hebben, kwam hIJ naar ZIjne geboortestad terug
en stichtte er de eerste drulikeriJ van ons land, Deze was
zoo goed niet ingericht als onze hedendaagsche druk-
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kerijen. Zij bestond uit eene handpers, eene letterkast,
eene tafel en twee inktvrijvers. In het jaar 1473 verscheen
zijn eerste boeli! Later vestigde hij zich te Leuven en
drukte el' !ie boeken voor de leeraars der Hoogeschool
dezer stad. Dirk Mal'tens gaf twee honderd boeinverken
uit, geschreven in verscheidene talen.
De boelien. welke vroeger zeer zeldzaam en kosteltJk
waren, werden dool' deze nieuwe uitvinding meel' en
meer onder het volk verspreid,en droegen veel bij tot den
vooruitgang del' wetenschap.
Dirk Martens stierf in ziJne geboortestad, in het Jaar
11>34. De stad Aalst heeft hem een standbeeld opgericht.
8. ONT()EKKINGEN. - Tn 1492 ontdekte Chl'lstoftèl Colomblls.
een zeevaal'der van Genua maar lil dienst van den Konlllg Vdn
Spanje. AmrrlKa of de Nieuwe Wel'eIG.
In 1496 zrllde Vasco de Gama, l'en Portugees. VOOI' de eel'ste
maal de Kaap de Goede Hoop om en opende den zeilweg naai'
de IndlCll.
Beide ontdekkmgen brachten een ganschen ommekeer lil de
handelsbell'ekldngen der EuropeesclJe landen en vool'llame\Jjk
del' Vlaamscl!e steden.
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TIJDVAK.

Ie OOSTENRIJKSCH TIJDVAK. 1482-1555.
1. REGENTSCUAP VAN MAXIMILIAAN. - Na de vl'oegtljdlge
dood del' bel'togm M;ma van Bl1r;;:ondle, werd MaximJllaan als
voogd van zijnen 700n, PIJlllps den Schoone. met hel bestuul'
gelast. Het regentbchap werd hem maal' lil Vlaanderen alleen
betWist. De 'ltatcn van Vlaanderen beweerden zelf het recht te
hebben de voogdijschap lut te oefenen over den Jongen prins.
Deze tWisten gaven aanleidil1g tot een langdurlgen burgeroorlog
dw ons land ve"armde ca het verval van BI'ugge bespoedigde.
Deze stad vel'loor weldra hare haven dOOI' de verzandlllg van
het SWljn, een l..Jellle golf welk haar met Damme en de zee vel'bond, en zag haren Inndel naai' Antwerpen overgaan. Van dan af
dagteekent de opkom5t van Antwerpen als eel'ste handelsstad
van Belgie.

2. REGEERING VAN PHILlPS DEN SCHOONE, 1494-1506. Om aan de bezw;lJ'en del' voogdij te ontsnappell werd PhIllpS op
ze~tlenjarlgen ouderdom meerdeijarig vel'klaard en met grooten
lUIstei' lil onze provincien lIlgehuldigd, U9i, en Maximil13an beklom na de dood zijns, vadel's den keizel'lljken troon van Duitschland,
PhIllps de Schoone tl'ouwde met Joanna van Spanje, erfgename
der Spaansche kroon.
Dool' deze echtverbintenis gingen later de Nederlande!1 tot Spanje
over. De horte loopbaan van Phlhl's het hem llIet toe beZIt te
nemen van het rijk erfdeel zijner VI'OUW ; hij stierf te BUI'gos
(Spanje,) lil 1506, pas 28 jaar. Zijne hOl'te maal' roeml'Jjke regeerIng was heilzaam geweest VOO!' Belglfl ; onder zijn bestuul' wC!'d
de vrede niet gestoord en dit was genoeg om de Belgen gelukkig
te maken. Zijn oudste zoon Kal'cl, betel' gekend onder den I'oumvollen naam van Kellel' Kal'el, volge hem op.

f)e .·egeea·ïrlg ",an Keizea' Klu'el V in België.
3. ZI.JNI<: MlNDEH.JAlUGIIJ<:!D. - Keizul' Kal'el wUI'd te Gent
geboren, den 25 eu ~'cbrLJarI1500 IIIJ kreeg UI' cene ~edcrlandsche
opvoedlllg onder de leiding van twee ultblehende mannen: Willem
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Leuven, die later den pauselijken troon beslee~ ondel' den naam
van Adriaan VI. Hij was nauwelijks 6 Jaar oud toen zijn vadel'
stierf. Zijn grootvader keIzei' Maximlliaan wf!l'd nu zondel' tegen·
kanting meI het I'egentschap belast. en daal' lllj zelf deze bediening
niet kon uitoefenen, gelastte hij zijne dochter Margal'etha met het
bestuur der Nederlanden.
Deze be~aafde prinses. moei van den jongen prins, waakte met
de meeste zorg ovel' de opvoeding van hal'en neef en onderwees
hem zelf in de moeilijke staatkunde. Op vijf.lenjarigen ouderdom nam Kal'el zelf het beWind in handen.
4. ZIJNE MACHT. - Keizer Karel was heer der Nederlanden;
in 1516 erfde hi] Spanje. de beide Sicillen en de U1tgesll'ekte be7.it·
tingen in Amel'ii\a en AfI'lka, die van de Spaallsche kroon afhll1gen; 111 Uii9, na de dood van MaxImihaan el'fde hiJ Oostellrljk
en weI'd kol'! daal'na tot kei zei' van DUitschland gekozen ondCl'
den naam van Karel V, Oll tWIl1t1gjal'lgen ouderdom was hIj de
machtigste vorst, welke sedel·t Karel den Groole gel'egeel'd had, en
mocht hIJ zegJen dat de zon nOOit 111 zIjne Staten onder~ing.
5, ZIJNE OORLOGEN. - Daal' het bestuul' zijner UItgestrekte
Staten hem veeltijds bUIten de Nedel'landel'$ ophield, bevestigde
Keizei' Karel zIjne moel Mal'gal'e!ha opmeuw als landvoogdes
onzer prOVIl1Clen. Karel beslul1l'de met vaste hand zijne verscbilhge landen, hij genoot weinig I'ust; hIj was bijna onophoudelijk
111 oOl'log tegen F!'ans I, kOlling van Frankrijk die met hem naaI'
de keizerlijke kl'oon gedongen had; tegen het pl'otestantismus van
Morten Luther, die dOOI' zijne kettel'sche leel'lng het VUUI' der
omwenteling ontstak 111 bijlIa geheel EUI'opa ; tegen de Turken,
dIe EUI'opa met nIeuwe lI1vallen bedl'eigden. De Keizei' bood
moedig hel hoofd aan zijne tall'ljke ell gevaarlijke Vijanden, en
trok Zich meel' dan eens met I'oem en eer Uit den slag. Maal' de
bestrlJthr.g van hel pl'otestantlsmus was boven zijne krachten,
niettegenstaande zijne stl'enge plakKaten, In Belgw bleef alles
rustig, gedUl'ende het leven van den gl'ooten Keizei' dlerf de
keltel'ij het hoofd lIlet opsteken, en FI'ans I koning van FI'ankl'IJk
gelukte lIlet in de Nedel'landen te dl'lngen en el' vel'OVel'lngen te
doen.
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VOI'SIIO was eene vUJ'ige vool'staanslel' van den vrede. Under haal'
bestuul' wal'en de Belgen opl'echt gelukkIg': l\Jal'gal'etha beschermde landb::lUw, handel en 1lI1vel'tleld, ZIJ begunsIJgde de
wp.tenschap en beoefende zelve de "unst. Haal' hof was de vel'gaderplaats van geleerden, dichters en kunstenaars. De stad Mechelen, de gelJefloosde ver bhJfplaats del' gouVel'Oanle, was een oord
van feesten en vel'lnakehjkheden, overal heerschte weelde en
welstand. Mal'gal'etha overleed In 1530 en wCI'd dool' alle Belgen
diep betreUJ'd. Haar standbeeld prIJKt te Mechelen.

,. De bestraffing der óp."oel"ige
Gentenaars onder liarel V.

Om Margaretha op te volgen in het bestuur der Nederlanden stelde !\eizer Karel zijne zuster Mal'ia van Hongariè
aan. Deze Ilad groole moeiltJkheden met de Gentenaars.
De talrtjke oorlogen van keizer Kare! elscilten groote
hulpgelden. De Gentenaars alleen weIgerden hun aandeel
te dragen, staken de vlag des oproers omhoog en vermoordden zelfs eenige hunner del,ens, (he hun aanraadden te be1.alen. Karel was III Spanje, toen Illj dIen oproer
zijner geboortestad vernam. HaastIg trok hIJ door FrankrIjk en deed onverwachts zIjne intrede te Gent aan het
hoofd van een schitterend geleide en eene aanzienlijke
legermacht. De Gentenaars wilden zich onderwerpen
doch het was te laat. De stad werd veroordeeld en op de
strengste wijze gestraft.
De vOOl'l1aamste muitellllgen moesten in hun hemd en met
het strop aan den hals den Keizer vergIffenis afsmeeken;
26 der bijzonderste oproermakers werden onthoofd; de
slad verloor al hare vrIJ heden en werd bovendwn veroordeeld tot het betalen eener boet van 1öO,OOO goudstukken,
die beslemd werden tot het opbouwen van een versterkt
kasteel, SPANJAARDSKASTEEL genaamd, om de inwoners
voor altijd in bedwang te houden.
Deze bestraffing bracht den genadeslag toe aan de macht
del' gemeenten.

-568, TROONSAFSTAN() EN 0000, - Afgemat door zijne langdurige oorlogen en dool' ziekte ovel'vallen. deed Keizei' Kal'el In
1555 te Brussel afstand van dell troon, nl] schonk de Nederlanden en Spanje aan z~nen 7.00n PhIllps 11 en de Keizerlijke
waardigheid aau zijnen bl'oedel' Ferdll1and, Kort daarna trok hij
naar het klooster van Juste, 111 Spanje, om el' zich tot den dood
voor te bereiden en stIerf er geJ'ustln 1558,
Met den grooten KelZeI' verdwIjnt dé voorspoed, de rl\kdoOl en
de macht van BeIgIe; men kan hem verwIjten dat hiJ de macht
der gemeenten verbrtjzeld heeft, maar men vergete met dat onder
zIjne Yeel'tlgjarlge l'egeerll1g Belgle een der bloelendste tijdperken
zIjner geschIedems doorleefd heeft. KeIzeI' Karel had eene groote
vool'lIefde VOOI' de Belgen en IllZonder voor de VlamIllgen, Onze
kooplieden mochten VI'lj handel drtjven 111 al zIjne Staten en de
Vlaamscr.e schepen verkregen de k0stbaal'ste voorrechten: de
rIjkdom van Antwerpen glllg alle denkbeeld te boven, ()e Belgen
bekleedden eene bevoorrechte plaats lil het bestuur en de legers
van den machtIgen KeIzer. Zûodat ZIJ de afgunst opwekten van
zIjne andere ondel'danen. ZIJn naam IS tot heden toe ,0lksge71l1d
gebleven III onze gewesten, Helaas! een langdurIg Iljdpel'k van
godsdienst- en burgeroorlogen, van ellenden en rampen gaan
beglllnen voor ons vaderland.

-
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VIle TIJDVAK.
SPAANSCH TIJDVAK. 1555-1700.

Regeering "an Philips 11. t555-1598.
LANDVOOGDEN.
MargareLIla van Parma 1559-1567
De hertog van Alva
1567-1573
Requesens
1573-1576
Don Juan
1576-1578
Alexander Farnese
1578-1592
Aartshertogen Ernest en Albert.

HOOFDSTUK J.
Groote leiten "an de Om",enteling
der X\lIe eeu",.
,1. De omwentelIng der XVI" eeuw is een godsdienst- en burgeroorlog dIe geheel Europa besmette en meer dan 100 jaren
duurde. 1517-1648 ; een afvallige Monnik. Marlen Luther, pl'edikte
eene J1Jeuwe godsdJensLleel" gekend onder den nder van Hervorming. en verscheurde de godsdienstige eenheid van Europa.
In BelglC begon de omwentelIng met de l'egeering van. PhiIips 11.
2. OORZAKEN. +PhJlips JI was in Spanje geboren en opgevoed, hij beminde de Belgen niet en werd van hen ook niet bemind. In het beglO zijner regeering verliet hij ons land en keerde
er nooit meer terug.
De opl'ichting van 14 nieuwe bisdommen in de Nederlanden;
deze wijze Instelling verwekte ten onrechte veel tegenkanting.
De tegenwoordigheid van Spaansche soldaten in België, die de
Belgen moesten onderhouden.
ne strenge plakkaten van Keizer Karel tegen de Ketters.
Maar vooral: de heerschzucht van Willem van Oranje, bijgenaamd den Zwijgel', die de Nedel'landen aan het gezag van Phllips II zocht te onttrekken om er zelf ovel' te regeeren.
3. DE RAAD VAN STATE.
Vóór zijn vertrek naar Spanje
stelde Philips II ZIjne zostel' Margaretha van Parma aan als landvoogdes der Nederlanden. en voegde haar ee!len staatsraad toe,
om baar te helpen iu het bestuur der zaken. Hij bestond uit de
volgende voorname heeren: kal'dwaal Granvelle, Viglius, Ber-
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- 58laymont, den prins van Oranje, de graven van Egmont en van
Hoorn. De schitterende overwinmngen die van Egmont te Sint
Quentin en te GrevelIngen op de Fransehen behaalde, bespoedIgden het sluiten van den vrede tusschen P1Hlips Il en den Konlllg
van Frankl'IJk. PhIllps rIep ,de Aigemeene Staten bIjeen te Gent
om hun vaarwel te zeggen en scheepte lil naal' Spanje den 25
Oogst 1559 en zag nOOit de Nederlanden weer.
: 4. EEDVERBOND OER EDELEN. - De toestand der landvoogdes was zeer moellIJk.De staatsraad was verdeeld: Granvelle,
een man van de grootste waarde. werd bestreden door den prins
van Ol'anje, dIe Egmont en Hoorn onder zIjnen invloed had. De
oprichtlllg der meuwe bIsdommen had de abdIjen en den adel
misnoegd. ~et grootste )erzet was gericht tegen GranvelJe, dIe
BurgondIer was en den Zwijger lil den weg stond. Deze oneemgheden lIeten vrIjen teugel aan de Kettel's om overal hunne valsche
leerll1g te doen IIldrlllgen. Om den voortgang der Kelterij tegen
te honden vernieuwde PhIllps de plakhaten van zIjnen "adel"
KeIzer Karel tegen de Kettel's,dIe u\<eral met de meeste strengheId
vervolgd en gestraft. werden. Men zond klachten op Idachten aan
den Koning om een zachter bestuU\' te bekomen. GraiJvelle werd
weggezonden tot groote vreugd van den adel. maar de vervolgingen tegen de ,Ketters werden met gestaakt. Het behoud del' plakl}aten verwekte een waren schrik onder het volk. Het IS dan dat
fOOO Nedel'landsche Edelen dIe vermaarde ahte opstelden, gekend
onder den naam van EEDVERBOND DER EDELEN.
In deze akte verzetteden ZIJ ZIch tegen de het invoeren del'
inqUISItIe in de Nederlanden en 7.woerel1 elKanders leven en
goederen te vel'dedigen. - De Inquisitie was een trIbunaal lIlgesteld om de plakkaten toe te passen: geestelIjke onderzoek.ers
deden uItspraaK ovel' de dwaling, en de hardnekkIge ketters werden overgeleverd aan wereldhJ he stl'aflutvoel'ders. - De verbondene edellIeden boden hort daarna de gouvernante een smeek.schl'ift aan om de gewetensvl'ljheld of de vI'lJheId der eeredlellsten
te vI'agen. ZIJ namen den naam van GEUZEN aan. Oe Konl\)g deed
eemge toegevl\)gen, maar het was te laat. Het eedverbond det
edele.n moet aanZIen worden als het begin Jer omwentehng,15ö6.
5. OEBEELOSTORMERIJ. 1561. ~ EellP. bf)nde V;In omtvent
300 pe,rsonlll1.aangellltst door protestantsche predlkanlen,doorhep
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de kunststukken en verbrandde de beelden. Op eentge dagen
tijds had zij In Vlaanderen alleen 400 kerken en kloosters vel'woest. Onschatbare knnstvoor\',el'pen vool'al III O. LV. kerk te
Antwerpen glllgen verloren. De darJel's dezel' hetIJgschenderi]en
noemt men beeldstormel's. De gouvernante had Ie weinig gezag
en was te WeJlllg ondel'steund dool' de gouverneurs del' provinCl en OIT' deze woeste onlustflll te heteugelen. Als Phillps 11 de
lHutensporlgheden del' beeldslOl'lnel'IJ \'el'llam, rlep hiJ vol gl'amschap tilt : « bi] mijns vaders Ziel, dIe misdaden zullen zij bekoopen. » HIJ zond den \Vl'eeden Hertog van Alva naai' de Nederlanlanden om de pltchtlgen te kastiJden. Mva, een del' beste veldheel'en van SpauJe, was (Je geschi~te man 0111 wraak te nemen,
maal' nIet om de gemoederen te bedal'en. BI1 Zijne aankomst ver
lieten meer dan lOO,OOO menschen ons land. Ol'anje zelf tl'ok
vool'zlchtJg naar -nuitschland, Egmont bleef hiel'. Vool'aleer van
malkander te schelden zou van Eg-mont tot zijnen vriend gezegd
hebben: « Vaarwel, pl'lllS zondel' land,)) waarop Wlllem antwoordde: « Vadrwel, graaf zondel' hoofd. 11
6. DE RAAD VAN REROERTEN. - Margarelha van Parma
zag van hare bedlelllng af en Al \'a volgde haal' op als algemeene
land\oogd. ZIJn eerste daad was het Illstellen van den BEROERTEBAAD duol' het volt B(..OEDRAAd geheeten. Hel was een huitengewoon gerechtshof gelast met de phchtlgen der heeldstormel'lJ en
des oproers op te zoeken en te stl'afren, Het schavot werkte onophoudeliJk lil vel'scheldene steden: bijna allen dw VOOI' den
heroerteraad verschenen. werden ter dood veroordeeld. Zijne
twee doorluchtigste slachtoffers waren Egmont en Hoorn.

,.. De (.uthoofding
der graven van Egmont en va.1 Hoorn.

De graven Egmont en Hoorn, twee trouwe dienaren
van PhJiips 11, waren op bevel v~n drn Hertog van Alva
gevangen genomen. ZiJ werden dool' den Bloedraad ter
dood veroordeeld onder betIchting van de beeldstormerij en den oproer niet voldoende beteugeld te hebben.
De strafuitvoermg .geschiedde te Brussel op ti Juni
1iS68, De Bisschop van Yperen werd gelast zIjnen vriend
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van Egmont in zijne laatste stonden bij te staan. De gl'aaf
hoorde de mis, sprak zijne biecht en naderde tot de
H. Communie. Onder het geleide van eene afdeeling
Spaansche soldaten werd hij naar het schavot gebracht.
De groote markt. de huizen, tot zelfs de daken zagen
zwart van volk. Met vasten stap beklom hij de trappen
van het schavot, kustte het Imlisbeeld en bad: « Heer, in
uwe handen beveel ik mijnen geest. » De graaf knielde
neder. legde het hoofd op den blok en zijn hoofd rolde
neder onder den bijlslag des beuls.
Op zijne beurt kwam de graaf van Hoorn. Hij beschouwde lang het bebloede laken dat het lichaam zijns vriends
bedekte, en stierf even moedig. Het volk kon zijne ontroering niet langer weerhouden; het weende luidop.
Eene menigte toeschouwers drongen door de rangen der
soldaten en doopten hunne neusdoeken in het bloed van
Alva's doorl uchtigste slachtoffers. De Brusselaars kwamen
in menigte de overblijfselen der Graven vereeren.
De stad Brussel heeft beiden een standbeeld opgericht.
8. ALGE~IEENE OPSTAND. -

YERTIIEK

vaN

ALVA.

-

De

wreedheid van Alva bl'acht eene algemeene ontevredenheId teweeg. Om In de gl'oote lIltgaven van den oorlog te voorzien was
de Hertog gedwongen zwal'e en bUitengewone belastlllgen te heL
fen, welke het volk weigerde te betalen. De pl'IIlS van Oranje
keel'de uit DUitschland tel'ug aan 't hoofd van een machlig leger,
doch hij werd verslagen. Alva kon wf'erstand bieden aan al zIjne
vijanden, en deed zijn standbeeld lil het kasteel van Antwerpen
oprichten. wat het volk nog meer verbitterde.
De Zwijger was gelukkigel' op 7ee, de WA['ERGEUZE~ dool' hem
gewapend. veroverden den Bnel, 1572. Deze innemlllg had den
algemeenen opstand van Holland voor gevolg en was het begin
van de onafhankelijkheid del' Vel'eelllgde Pl'ovlIlclen van het
Nool'den, Alva rukt 111 Holland, vel'ovel't en verwoest eelllge steden. maar verlaten dOOI' Phlhps II en gehaat van Iedereen legt hij
zijn ambt neel' en verlaat ons land lIIet den vloek der bevolking
ovel·laden.
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9. REQUESENS. - Phllips II begreep dat de wl'eede en tergende houding van Alva een misslag geweest was en hij zond Requesens naar de Nederlanden. Deze landvoogd, een gematigd en
toegevend man, deed zijne Intrede Ie Brussel, einde 1573, onder
de algemeene vreugdekreten van het Belgische volk. Requesens
schafte den bloedraad af, tl'ok de l1Ieuwe belastingen In en deed
het standbeeld van Alva te Antwerpen afbl'eken. Doch hij moest
den oorlog voortzetten tegen de Noorder-provIncien en won op
de geuzen de belangrijke ovel'wll1l11ng der Mookerheide, die het
leven kostte aan twee broeders van den ZWijger. Leyden gIng in
zijne macht vallen als de \'vanhopige Inwoners de dijken dOOl'staken el1 de Spaujaal'ds verplIchtten het beleg op te geven. Ongelukkiglijk stIerf deze landvoogd Hl 1576 na eene regeenng van
mll1 dan 3 jal'en; misschien ware hIJ er 111 gelukt den vrede
volkomen te herstellan.
10. SPAANSCEIE FURIE. - PACIFICAllE VAN GENT. - Na de
dood van Requesens was el' niemand om hem op te vol 6en. De
Spaansche soldaten die in geene 22 maanden solde hadden
getl'okken gingclJ aan 't muiten. Maastricht en Aalst wel'den ge
plunderd, Antwel'pen vooral moest het bekoopen: dl'ie dagen
lang was de stad een tOOlleel van vel'woesting en moord, 7000
menschen werden vermoord en 600 huizen afgebrand, Deze gl'Uwelen noemt men de SPAANSCHE FURIE.
Om ZIch tegen de aanvallen del' Spaansche soldaten te verdedIgen sloten de Algemeene Staten te Gent vel'gaderd, het vermaal'd
verbond bekend ondCl' den naam van PACIFICATIE VAN GENT, Bij
de7e ovel'eenkomst beloofden de Noordelijke en Zuidelijke \1rovll1clen elkandel' hulp en bijstand tegen de vI'eemde dwingelandiJ,
fIepen de gewetensvl'IJheid uitJen vroegen de verdnJvlllg der
Spaansclle soldaten uit de Nederlanden.

11, DON JUAN. - Al de prOVHlClCn traden die vereenigIng
bIJ, lel' U1tzondel'lng van LUÀemburg waal' de l1Ieuwe landvoogd,
Don Juan van Oostenr'IJk a:inkwam. Deze ondel'leekende te Marche
het EEUWIG EDIKT,dat de Pacificatie van Gent gedeeltelijk bekl'achtIgdI'. lIe VJ'ede glllg tol stand komen als de ZWIJgeI' alles deed
mislukken. Don Juan vCI'sloeg het leger del' Staten te Gembloers
en stiert kort daarna te Bouge bIJ Namen. HIJ had zijnen neef,
(1
Alexandel' Famese, tot ZIJ nen opvolgel' aangedmd.

-
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12. ALEXANDER FARNESE. - Deze prms, een JOlig en dapper vf'ldheel', was de zoon van Mal'gal'etlla van Pal'ma, die de
Belgen zoo zeet' belreUJ'den. BIJ zIjne mhuldlgmg vond hij de
Nederlanden zeer verdeeld. De Belgen wilden nIet van godsdIenst
verandeJ'en en bleven het kathoheh. geloof gell'ollw. De naOandel's
hadden het protestantlsmus of de hel'vol'ml'lg, aangenomen. De
prIns van Ul'anje, een vUJ'lge aanhaogel' del' hel'vol'mlng begreep
dat de ZUJdel'-provmcwn hem gmgen ontsnappen en deed de
Noordel'-provlllclUn een nauwer verbond slUIten: den ~3 ,JanuarI
1579 werd de VEREENIGING OF UNIE VAN UTRECHT geteekend, welke
men mag aanzIen als de grondwet del' Vereenlgde PI'ovlIlclCn.
Van dan af hgt el' een afgrond van VIjandschap tusschen de Belgen en de Hoilandel's.
Eene derde partIJ had ZIch gevormd In de Waalsclle pl'oYlncien :
llE MALCO:'\/'ENIEN, welke streden VOOl' het behoud van den katilOheken godbdJenst.
13. UNDEHWERPlNG DEB ZlllOEHPHOVlNClEN. - Farnese
neemt deze oneelllgheld te baat, verzoent ZIch met de Malcontenten, welke ZIch onderwel'pen, en gelukt er in stap voor slap den
grond te herwInnen, dlO ZIjne voorgangers verloren hadden. De
stad \)oornljk moest ZIch o~ergeven; I'eeds hadden Gent, Brussel
en Mechrlen h lInne poorten voor hem geopend. Antwerpen, het
laat3te bolwel'k del' omwentelmg bood nog 13 maanden wrerstand. De stad gaf ZIch ovel' nadat F,II'neze die vel'll\3al'de brug
over de Schelde geworpen had, welke de bevoorradmg van Antwer pen onmogelijk maakte, 15!B. In Belgw was de omwentehng
ten eInde, de ZUJder-provmcwn keerden terug onder hel geza~
van Plllhps n. OoStende alleen bood nog wederstand.
(Hetzelfde Jaur werd te Dellt vermoord, \VIllem de ZWIJger, dIe door
Ph.hps Il was vogC'lvrI) verklaar(l.Een Burgondier, Bulthazur Geeraert,
doorschoot hem met drlJ kogels.)

14. DOOD VAN FAHNEZE. - Oe prins van Pal'ma bood In de
laatste jal'er. van zIjn Èlest te hulp tegen de lhwvorlmng Ih FrankrIjk t:n EnO'elJaar werd te Veilt bood den 3 Decembel' 1592. HIJ
werd opgevolgd door Aarlshel'tog welke de jen te Jaal overleed.
lntusschen zol'gde de oudste veldheer vaal' het bestuur des lands.
OngelukkIg was den oorlog met Holland met ten einde.
1::;, GEVOLGEN DEH OMWENTELING D}:H XVI' EEUW. -
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gaan onder het Spaansche juk..?~O jal'en oorlog hadden het land
veraJnld ; de sLeden waren vermeld of ontvolkt, de velden ver
woest en onbebouwd; de bekwaamste werklieden waren naar den
v\'eemdt! vel'hUlsd~andel, scheepvaart en nijverheid waren te
niet. Het onderwijs was vel'llietlgd: het volk kon niet meet' lezen
of schrijven.

HOOFDSTUK II.
Albreebt en Isabtilla, U'99-1621.
1. trnLGIE ALS ONAFHANKELIJK LAND. - Aal'lShertQ.g
Albr'echt had eer!'.t Blllgie bestuurd als landvoogd; maar In
In 1599
trad hij In
In het huwelijk met Isabella. dochter van Phlhps H, en
kl'eeg België als onafhankehJken Staat, op vool'waal'de dal onze
provincIen aan Spanje zouden terugkeel'en Jnlllen de Aartshertogen kInderloos ovm'leden. De nieuwe vorsten werden overal
met de grootsle blijdschap IngehuldIgd en eIndelijk
eindelijk was Belgie
vrij.

2. TWAAU'JARIG BESTAND. - Albrech! zette den oorlog
voort met Holland; hIJ verloor den slag bIJ Nlellpoort, tegen
Maurlts van Nassau, zoon van den ZWIJgfll', maar slopg hel beleg
VOOI' Oostende, stad dlC na dl'IJ Jaar Ingenomen werd. Een wapenstIlstand van twaalf jal'en "el'd In 1609 gesloten: dJ! bestand
had voor Belgle de gelukkIgste gevolgen. De steden verrezen UIt
hunne pUInhoopen, de akkers wel'den opnieuw bebouwd, de bevolking gromde snel aan, De Aal'tshertogeu beschel'mder. landbouw, handel en mjverheid en begllnstigden het onderWIjs en de
schoone kunsten. 011 tijdperk werd opgelnistc\'d door tal van
gl'oote mannen: RtJbens, Van O}ck, SnJdcrs en de twee Tenlers,
schilders; Roland de Lalll'e, toonkunstenaal' ; Julius Llpsius,
leel'aar te Leuven; Mercatol" aal'drlJksklludlge; Vesahns. den
vadcl' der ontleedkunde; Van Helmont, geneesheel' en SlIllon
Stevin, den uitvindCl' van het tientam~ I'ekenstelsel.

3. Een LezLe~ van A Uit ecbt en Isabe O.
aan he' w ...okhuis ~an Rubells.

De aartshertogen Albrecht en Isabella waren vurJ~~ be
schermers van kunsten en wetenschappen. ZIj beminden
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vooral de schilderkunst: de zalen van hun paleis waren
met de schilderijen van de beste meesters versierd.
Onder hunne rBgeering leefde te Antwerpen de wereld·
beroemde schilder Pieter-Pauwel Rubens, de stichter der
vermaarde Vlaamsche Schilderschool. Rubens en zijne
schooL stonden onder de hoo~e bescherming der Aartshertogen.
Op zekeren dag brachten Albrecht en Isabella, gevolgd
van eenen talrijlwn hofstoet, een bezoek aan het werkhuis
van den vermaarden schilder. Rubens en zijne leerlingen
spaarden geene kosten om de vereerde bezoekers met
allen mogelijken luister te ontvangen. De Aartshertogen
werden overal rondgeleid, en bewonderden de talrijke
schilderijen door den meester vervaardigd. Gansch
verrukt bleven zij eenigen tijd de (( Kruisafdoening » bezichtigen, het meesterstuk van Rubens, dat heden nog
berust in O. L. Vrouwekerk te Antwerpen.
Albrecht en Isabella, uiterst voldaan over hun bezoek,
schonken nieuwe gunsten aan de school van Rubens, en
spoorden hem aan om voort te werken voor zijnen roem
en dien van het duurbaar Vaderland!
4. DOOD DER AARTSHERTOGEN. - Albrecht sticl'f in f621
en liet geene kinderen achter. BeigJe keerde weder onder de
Spaansche heerschappij. Isabella verloor het vorstelijk gezag en
bestuurde ons land als landvoogdes tot aan hal'e dood in 1633.
11. VERBINDING DER DAADZAKEN. - Na de dood van lsabella duurde de oorlog tusschen Holland en Spanje voo!'t tot in
1648, en België had er meest van te lijden. Toen werd het vermaal'd Vel'dl'ag van Munster gesloten, dat een einde stelde aan
de godsdienstoorlogen welke meer dan eene eeuw in Europa
geduurd hadden. De onafhankeliJkheid van Holland werd erkend.
maaT BeigJe zag de Schelde sluiten \'001'
de schepen die uit
zee k'wamen: de handel van Antwerpen was VOOI' vele jal'en
vernietigd.
De laatste helft der XVII" eeuw is gekllumel'l\t dool' de gedUl'ige
oorlogen van 1,odewiJk XIV, koning van Fl'ankr'rjk, dre de Spaan-

- 65sche Nederlanden bIj Frankrijk wilde inlijven. Hij gelukte er
gedeeltelijk In, ontnam on& ArtOls, Fransch- Vlaanderen en vel'·
scheldene grenssteden. Deze oOl'logen deden stroomen hloeds
Vr,I'glCten en ovel'dehten den Belglscnrn bodem met plllnhoopf:n.
Het was nog slechtel' ten jare 1700. De Koning van Spallje,
Karel 11. was klllderioos gestorven en lr<'l zIjne Staten over aan
den Idem-zoon van Lodewljk XIV. De andere mogendheden van
Europa betwistten hem dit rijk erfdeel, en alsdan begon een
nieuwe vreesehJke oOl'log die 12 jaren duurde en waaraan men
drn naam van EI\FENJSOO!\LOG VAN SPANJE gaf.

-
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VIIIe
TIJDVAK,
VI
I Ie TIJ
DV AK.
IlO
Ile OOSTENRIJKSCH TIJDVAK 1713-1794.
1713-1794,

ltlaria-'1'heaoesia
Regeering van ltlaria-'l'he.·esia
en Jozef lil, in België.
1. DE VREDE
VRE[)E VAN UTRECHT,
UTRECHT. - [)001'
DooI' den vl'ede
Vl'ede van Utrech
in 1713,
cen einde stelde aan den El'fenisoorlog
1713. die een
EI'fenisoorlog van Spanje
Nedel'landen tot Oostenl'ljJ..
Oostenl'ljl-. OVCl',
over'. [)eze
Deze vredl
gingen de Spaansche Nedcl'landen
vred~
dOOI' het BARHEEL-TRAcrAAT,
waarbij Hol,
werd In 1715 opgevolgd dooI'
BARHEEL-TRAcrAAT. waal'blj
land het recht verkl'eeg
vCI'kl'eeg ga"nizoen te leggen in verscheidene val
onze vCI'sterkte
ver'sterkte Sleden,
steden, om zich tegen nieuwe 1O\'allen van FI'ank,
rIjk te beschutten,
beschutten. Belgie moest dus
baneel oi
rijk
elus dIenen
dienen tot IJarl'eel
of afsllli·
IJOg
tlOg tusschen
lusschen Frankrijk
Fl'ankrljk en Holland, Gedl1l'ende
Gedlll'ende de eerste jal'el,
jal'eli
gelukkig.
van zIjne
zijne vereeniging met Oostenrijk was Belgw niet gelukkig,
landvoollden die KeizCl'
KeizeI' Karel VI ons zond vCI'dienden
ver'dienden d(
De landvoo!lden
dE
gen~enllela des voIRs
genegennelu
vofKs met,
OIet. Een
I~en vooral, de Mal'kgraaf van Prié,
Alva. Hl
herinnerde door zijne wreedheid de slechte dagen van Alva,
vl'ljheden .:les
la nds vCI'dedlgde or
deed Frans Agneessens,
Agnee8sens, die de vrijheden
des lands
hel
het schavot sterven,

2. De onthoofding van ilgneessens.

In 1713 kwam Belgiè voor de tweede maal aan Oosten·
rijk,
rijk. De
Oe landvoogd, markgraaf van Prié, schond de voor·
belas,
rechten des lands en eischte op eigen hand zware belastingen.
t.ingen. Oe
De Staten van Brabant weigerden hunne goedkeu·
ring en het volk ging over tot opstand. In zijne gramschar
vijf dekens der
deed de markgraaf van Prié Vijf
del' ambachter
aanhouden en in de gevangenis werpen. Onder deze wa~
Frans Agneessens, een oprechte volksvriend en deken del
stoeldraaiers van Bl'Ussel, die het goede recht tegen dE
dwingelandij verdedigde. Na zes maanden opsluitin€
werd die zeventigjarige grijsaard, onder de valsche beo
schuldiging van het volk tot opstand aangehitst te hebben
ter dood veroordeeld. Hij vel'nam
vernam dit vonnis met moed er
kalmte.
Op 19 September 17t9
17 t 9 werd Agneessens, handen er
WlPt.pn gebonden,
Q'phnnrlpn op
on eene
PPl1P kar
k~l' p'pbripil
onrlpT' 't
't. geleide
p'plpirlf
voeten
geladen pn
en onder
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van eene sterke afdeeling soldaten naar het schavot gebracht. Hetzelve was opgericht op de groote markt van
Brussel, op dezelfde plaats waar de graven van Egmont
en Hoorn onthoofd werden.
Begeleid van zijnen biechtvader beldom Agneessens de
treden van het schavot en wilde een laatste vaarwel zeggen aan het volle Doch het geroffel des trommels verdoofde zijne stem. Agneessens werd geblinddoekt, knielde
neder, legde het hoofd op den blok en de beul volbracht
zijn werk. (( Vaarwel onze vrijheden,» riep een der toeschouwers, (( hun verdediger is niet meer! »
De droefheid van het volk was algemeen; velen ween·
den.. Agneessens werd vereerd als een martelaar del'
vrijheid. Zijn standbeeld prijkt te Brussel op eene der
openbare plaatsen
3. REGEERrNe YAl'i MARTA-THERESIA. 1740 1780. - TROON'
OPVOLGING. - Karel VI had lZeene zonen, en dOOI' eene familieakte
gesloten tusschen de pl'insen del' keizerlijke familie, en PRAGMATIEKE SANCTIE geheetBn, vCI'zekel'de hij de troonopvolging aan zijne
oud~te dochter, Maria-Theresia. In 17.40 volgde zij haren vader
op. Zij werd aanstonds aangel'and door verscheidene vorsten. In
BeigJe verloor ZIJ den veldslag van Fontenoy 1745, waar'door ons
land voor drie Jal'en in de macht van FranknJk viel. In '17.48 dool'
den vl'ede van Aken bekwam ZIJ onze provincien terug.
4. WELDADEN VAN HAAR BESTUllR. - De Kelzel'in stelde
hal'en schoonbl'oeder, Karel van LOI'reinen, tot landvoogd aan.
Mal'ia·Theresla en haar' schoonbroeder begunstIgden den landbouw, den koophandel en de nlJvel'heid, zij beschermden de
kunsten en stichtten de Keizerlijke Academie, nu onze Koninklijke
Academie geworden. Nwu we gemeenscltapswegen werden aangelegd en andere vet'betel'd. Ue welva.ll't t'1l voorspoed groeiden
ovel'al aan. Hun vel'llcht en \'el'standlg bestIluI' schafte vele !nisbl'lIlken af en bl'acht met zachthetd vCl'scheldene gelukkIge hervormingen lil het bestuur, de rechtspleging, enz. Onder hunne
regeel'Ïng genoten de Belgen meel' dan 30 Jal'en rust en vrede en
waren oprecht gelukkig.
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1780, en werden als de weldoeners des lands belreUl'd.

5. REGEERING VAN .JOZEF 11, 1780-1790. - In het beglU
zIJnei' regeerlng :,c!leen Jozef 11, zoon en opvolgcl' van Marl3Theresia, onze provlncien te begunstIgen/en won hIJ de genegenheld del' Belgen: biJ vel'hl'peg de vel'dl'lJving del' Hollandschc
gal'llizocncn mt Belgle en elschte de opelllng del' Schelde, die
sedert 164~ gesloten \\-as. Hl] dreef ongelukkiglijk dit laat&te ontwerp ilIet door, maar stelde ZIch tevreden meI eene schadeloosstelling van 10 millloen gulden. Aldus vervloog nog eens de hoop
van Antwerpen en van den Belgischen handel.
6, ZIJNE HERVORMINGEN, - ,lozef II zocht al onze geb!'lllen Instel:lllgen te vel'andel'en. IIIJ schafte de bedevaarten,
pl'ocesslcn, confrel'lcn en kerlTIlSSen af; hiJ troh de voorrechten.
del' gilden in; hIJ wIJzIgde àr chl'lstellJke leel'lng naar zIJn gOflddunken en gaf setf eenen catecimtilllS lilt; hiJ verbood de dooden
met kerkelijke plechtigheid te begraven, regelde de kerkehJke
diensten en stelde het grtal krel'sen vast, die Inen aan den autaar
mocht aansteken, enz. Men noemde helll den KOSTElI VAN WEENEN.
HIJ schafte de bl&schoppelJJke semlllal'len en verschmdene
kloostel'ol'dors af, en verleende de gewetensvrij helll aan de Joden
en Protestanten; hij vel'andel'de 't ondel'sle boven de bestuul'ltJke
en de l'echterltJke inrichtingen des land~. Op die wijze misnoegde
hiJ Iedereen: het VOlK, de geestelijkheId en den adel, en de omwentehng bl'ak Ult.
hCII

7. OORZAKEN DER BRABANTSCHE O~IWENTELING.
De
talJ'iJke hervol'mlllgen van J07ef 1I: zijne vel'volglflg tegen den
Roomsch-katholteken godsdienst; de groote en llIeuwe belastillgen welke hiJ elschte; het geweld en de bloed&tortlllgen met
de wel ke h IJ al ZIJ ne hel'voJ'[I1 rngen wilde dool'd I'IJ ren.
Jozef 1I schreef aan d'Alton, oPPCI'bevelhebbel' van het Oostenrljhsche legel' In flelgle: « GIJ moet de Nederlanden voo I' mijnen
wli doen bUigen en llIet zien naai' de 11lIndcI'e of meerdcl'e hoeveeilleid bloed, welke daal'voor moet vcrgoten wordcn. ))

s.

De Brabantsche Omwenteling van 1'89.

Een groot getal Belgen, vreezende van gevangen geno
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men te worden, troldien naar Holland en vOl'lnden te
Breda een leger van 3000 vriJwilligers, onder leiding van
VOllck en Van der Noot, de twee hoofden der oIl1\\entelll1g Dit vaderlandsch leger, oncler bevel van kolonel Van
der Meersch, van Meenen, trok België bll1nen.
De posteIll'IJkers, t.en getalle van 10,000 man, ontmoetten cle patrIOtten te Tumltolil. Van Uit cle IJluzen, van
achter de vel'schanslngen beschulen de Delgen hunne
Vijanden, che cic :::.tl'aten der ~lacl dOOl'trokken. Lmks en
rechts bestookt, waren de Oo~tenrlj kel'~ verplICht acb tel'lut te wIjken en cle vlucht te nemen. Ow overwll1l11ng
bracht de overige provll1cwn m opstand, en van alle lwnten kwamell VI'ljwil hgers toe~eloopen, die de Oostenrij kers
uIt onze gewesten verJoegen. Te Brussel veJ'gaderd
riepen de patriotten de onafiJankelljkhrld UIt van P,elgJ(~.
Ongelukkiglijk ontstonden er twee partiJen, die nlCl
overeenkwamen in de inrichting van het bestuur. Van der
Noot en zijne aanhangers wilden de oucle gebruiken en
vrij heden zien terugkeeren; de partij van Vonck elscllte
hervormingen.
Ondertusschen was Josepll II ovprleclen. 1770. ZIJn
broeder en opvolger, Leopold 11 maakte gebrlJlk van deze
tweedracht om ons land opllJeuw te verovel'en en het met
OostenriJk te vereenigen. Oe omwenteling was mislukt.
Hadden de Belgen m '1789 de waarheid onzer schoone
l,enspreuk « EENDHACHT MAAKT MACHT weiachtig geweest
mls!':>chien leefden wij van toen af \TIJ en onafhankelIJk.
»)

9. VEROVERING ooon FRANKRIJK. - In 1792 stIerf de
homng van Fl'anhrlJk, LodewlJK XVI, 0ll hct schavot.De Fl'ansclle
RepublIek vCI'hlaal'de den ool'log aan Oostem'ljk en ovel'weldlgde
Belgie. De FI'anschrn wonnen den slag van Jemappes biJ BCl'gcn
(6 November 1792) en verovel'den ons land. Het volgcnde jaar.
1793, wonnen de OO~lcnrIJkel's den slag van NeerWInden en verJoegen de FI'anschen. ElIldelrjk In 1i94 zegevlcl'der. de [<'l'anschen
te Fleurus, en ditmaal bleef BelglC voor gocd In de macht van
FrankriJk.
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IXe TIJ DVAK,
FRANSCH TIJDVAK. 1794-1815

België onder de Fransehe heel·sehappij.
1. HET SCHRIKBEWIND. - Van 1794 tot 1801 ondel'ging
Belgie de wl'pedste dWingelandij en had de droevigste "ernederingen en kwellingen te lijden, Die tijd werd SCHRIKBEWINIl en
ook BESLOTEN TIJD genoemd.
I De Fransche Republiek vel'deelde ons land iu 9 departementen
die. op gelijke wijze bestuurd werden ;,tde katholte'ke eeredlenst
wel'd afgeschaft, de km'ken werden gesloten, de geestelijke goederen verbeurd verklaard en aan eenen spotprijs verkocht de
priestet's en de edelen gebannen of vel'moord; onze gedenkstukken beschadigd en onze kunstwerker. gestolen; de loting
werd ingevoel'd, de Belgische jeugd naar de slagvelden gesleurd,
en de bevolking gel'ull1eerd en uitgeschud onder de zware belas
tingen en opeischingen.

2. DE BOERENKRIJg. - De \laamsche boerenzoons stonden
op in 1798 tegen het onverdraaglijk schrikbewind. Deze opstand
te OvermeÎl'e begonnen werd DE BOERENKRIJG genaamd. Onze
dappere jongens behaalden eerst menige vOOl'deeien op de
Fransehen en boden een geruimen tijd weerstand In de Kempen,
maar onder de overmacht del' ~'ransche krijgsmacht werden zij
bijna allen neergesabeld of door den kop geschoten.
Dit alles bestempelden de Fransche Repubhekeinen met de
schijnheilige namen van: VRIJHEID, GELIJKHEID en BROEDERLIJKHEID.

3. NAPOLEON. - Oe vermaarde veldheer Napoleon Bonaparte,
eet'Sle consul del' Fl'ansche Republiek geworden, bracht meer
regelmatigheid In het bestuur. HIJ sloot eene overeenkom"st, het
CONCORDAAT geheeteo, met Paus PIIlS VII en deed de kerken openen, 1801. Hij aanvaardde de jaarwedde del' bisschoppen en pastoors ten laste van den Staat, als vel'goedlng voor de vel'Kochte
kloostergoedel'en. In 1804 keIzer van Fl'ankrljk geworden, behartigde lll] ook de stoffelIjke welvaart van ons land. Reeds had
de Republiek de Scbelde doen openen, maar Napoleon wilde van
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deed den steenweg van Rysel op Antwerpen aanleggen.
4. ZIJN VAL, - Napoleon was gelukkig geweest in al zijne
ondernemmgen; van klem kaporaaltje was hIj de machtigste
Keizer' der wereld geworden. Oen Paus van Rome niet kunnende
doen buigen VOOI' zIjnen wil, zelle Napoleon hem gevangen. Toen
zag hIj zijn schitterend leger verrtlelen in de slleeuwvelden van
Rusland. In 1814 was hij eene eerste maal verplicht afstand te
doen van den troon en werd naar het eIland Elba gebannen. De
mogendheden van EUl'opa in CONVENTIE te Londen vel'gaderd besloten de stichting van HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN of de
vereeniging van België en Holland, onder den scepter van Willem I van Nassau. Het Congres van Weenen bekrachtigde deze
schikkingen,

:., De Leeuw van Waterloo.

Het volgende jaar ontsnapte Napoleon uit het eiland
Elba en verscheen onverwachts in Frankl'iJk, waar hij een
machtig leger verzamelde. Met 170,000 man rukte hij in
België en viel te Waterloo op het leger der bondgenooten,
(Engeland, PI'uisen en de Nederlanden). Den 18en Juni 1810
werd een wreed gevecht geleverd, welk den heelen dag
duurde. De Franschen deden wonderen van dapperheid,
maar ondergingen eene volkomene neerlaag. Van weerskanten waren zware verliezen: 60,000 lijken bleven op
het slagveld en werden in diepe putten op de akkers begraven. Napoleon achtervolgd tot in Parijs, werd gevangen
genomen en naar het eiland Sint Helena vervoerd, waar
hij stierf in 1821. De beslissende val van Napoleon bevestigde het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden.
Vele gedenkteekens werden later in de vlakte van Waterloo opgericht. Het bijzonderste is (( de Leeuw van Waterloo.» Op eenen heuvel van 40 meters hoogte staat een
bronzen leeuw, gegoten uit de lmnonnen, op het slagveld
door de Franschen achtergelaten. Een trap van 235 treden
leidt naar het hoogste des bergs, vanwaar men een prach-
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tig zicht heeft op de omliggende landerijen. Ieder jaar
komen talrijke vreemdelingen, vooral Engelschen. een
bezoek brengen aan dit slagveld, waar zoovele dappel'e
strijders sneuvelden.
De leeuw werd opgericht in 1821..
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TIJDVAK.

HOLLANDSCH TIJDVAK 1815 1830.

HOOFDSTUK I.
België fijdens zijne ,'el'eenigin~ met
1101land.
t. VOORDEELEN OER VEREENIGING. - Belgw met 11jne
mjverIH.'Id en zIjne delfstoffen, ell Holland met zIjne poldel's,zljne
scheepvaart en zIjne overzp.esche bezIttIngen konden een bloeIend
en machtIg komnkrlJk UItmaken. WIllem I besrhel'mde landbouw, handel en nIjverheId, hIJ lIet de vaarten van TeI'neuzen en
Chm'leI'oi gI'aven, en de voorspoed keeI'de In ons land terug.
Maar dt> Koning deed te veel voorlIefde blIjken voor ZIjne onderdanen Votn Holland en behandelde de Belgen zeel' onl'echtva:IJ'()lg.
Reeds van in 1828 lIeten de Belgen bIttere klachten hooren,
WIIlem I nOf'mde ze ondallkbal'en en wedel'spannigen en WeIgerde eenige toegevingen te doen. In 1830 brak de omwenteltng
uit.
HOOFDSTUK Il.
Omwenteling van 1830. Nationaal

Con~res.

2, OORZAKEN DER BELGISCHE OMWENTELI~G VAN 1830.De Belgen moesten zwal'e belasttngen betalen, zelfs op het malen
en slachten.
lIe Hollander" kl'egen al de schoon!>tc bedlCningen en de Bclgen
kregen bIjna niets; op 12 officICrrn lil het Iegcl' was el' maar
één Belg.
Belgle telde niet mcer afgevaardIgden dan Holland, alhoewel
de bevolking van ons land nog 100 groot was.
De Hollandsche taal was vel'plichtend zelfs voor de Walen.
De Koning schond de vrijheId van godsdienst, de Vl'ijhCId van
onderwijs en de vI'ljheid del' drukpers.
Willem J, die CalvinIst \\as, vervolgde de katholIeke geestelIjken en schafte hunne seminal'ren en scholen af.

3. De Septemberdagen van 1830.

Reeds in Augusti 1830 was er oproer te Brussel en te
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tegen den Koning.
Toen zond Willem I zijnen zoon Frederik met een leger
van 1ü,OOO man naar Belgie om den oproer te dempen en
de orde te herstellen. Dit leger trekt den 23 Septembel'
Brussel binnen; em verwoed g'evecht heeft plaats in de
straten der stad: meubelen, steenen, dakpannen. kokend
water worden naar den viiand geworpen, terwijl men uit
de vensters en lieldergaten duizende lw"els op hem schiet.
De Hollanders waren verplicht eene schuilplaats te zoeken
in het pari" Daar werd er vier dagen lang, 23, 24, 20 en
26 Sept.ember 1830, gevochten tusschen de Hollanders en
de Belgische vrijwilligers. In den nacht. van 26 tot 27
September hadden de Hollanders de vlucht genomen.
Brussel was vrij en een VOORLOOPIG BEWIND riep de onafhankehjkheid van BelgIë lilt. Eenige dagen .later bezaten
de Hollanders niets meer in Belg Ie dan het kasteel van
Antwerpen. Zeshonderd Belgen en veertienhonderd Hollanders waren 111 den strijd gevallen.
4. HET VOORLOOPIG BESTUUR. - Het VOORLOOPIG BESTUUR
('jf het eCl'ste mml&tel ie van het onafhankelIjk Belgie, dat geduI'ende de Septemberdagen tot stand kwam, bestond uI! de \'olgende
goede vadel'landers: Fellx de Mél'ode, baron d'Hoogvorst, Karel
Rogiel" Gendeblcn, Van de We~el', Jol!y, De Pottel, Vanderllllden,
Coppm en Nlcolal, Het deed de omwentelIng zegevIeI'en,verklaal'de dat Belgie, met geweld van Holland gescheiden, een onafhankelIJken Staat zou UItmaken, en !'Iep hel NA1IONAAL CONGRE~
bijeen.
Hel NatIOnaal Congl'es was eene vel'gaderlng van 200 leden
doOI' de vrije Belger. gekozen. Het was de eerste vel'tegenwoOl'dlgende II.amel' van het onafhankelIjk Belgw.
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Xle TIJ DVAK.
TIJDVAK DER ONAFHAN KELIJKHEID
van 1830 tot onze dagen,

HOOFDSTUK
I. Ue

a~OIl(liging

1.
de.' G.'oud"'e •.

Den 10 November 1830 vergaderde het NatIonaal Congres
voor de eerste maal te Brussel en lwos baron Surlet de
Chokier tot voorzitter.
Die nationale vergadering keurde al de daden goed van
het Voorloopig Bestuur, bevestigde de onafhankelijkheid
van ons land en besloot dat België een GRONDWETTELIJK
KONINKRIJK zou uitmaken. De Grondwet werd opgesteld en
gestemd den 7 Fehl'ual'i 183L Dank aan de gl'oote vl'ljheden en l'echten welke zij ons waal'borgt, verwekt ZIJ de
afgunst van verscheidene volkeren van Europa.
Op 4 Juni daaropvolgende ging het Congres over tot het
kiezen van een Staatshoofd. Met 1~2 stemmen op 196 stemmers werd prins Leopold van Saxen Coburg Gotha tot
eersten lwning van het onafhankeli.l!' Belglé gekozen. Hij
aanvaardde en nam den naam aan ',.lIl Leopold I.
In afwachting van zijne a:mlWlIlst werli het regentschap
toevertrouwd aan baron Su riet de Chokier, voorzitter van
het Congres.
\te "oo.·.. aamst... bepalinge .. de.' Belgische
Grondwet.
De Grondwet of Constitutie van 7 Fet rual'l 1831 IS de groote
keUl'e der Belgen: ZIJ heeft van ons het vl'IJste volk del' wereld
gemaakt. ZIJ berust op dit gl'ondbeglIlSI'I, .dle macht komt UIt
het volk.
De GI'ondwet IS de grondslag van al de andere wetten van
het Belgisch volk; geene wet mag legenstl'IJdlg zIJn aan de
Grondwet.

-76 -

De vier grooto v.'ijbeden,

De vier groote vrijheden in de Grondwet geschreven,
zijn: de vrljheirl van godsdienst, de vrijheid van onderwiJs, de vriJheid der drukpers, de Vrijheid van vergadering
of vereeniging.
Dit laatste recht is dubbel: 10 De Belgen hebben het recht
vreedzaam zonder wapens te vergaderen, zondel' hoegellaamd!'
toelatlI1g. Nochtans de bijeenkomsten lil open lucht mogen UIt
voorzichtigheid door de policte verboden worden. 20 Oe Belgen
hebben het recht maatschappijen te vormen. Het IS UIt kracht
dezer vl'lJheld dat de geestelJJ ken samen llJ kloosters leven, dat
de kooplteden Zich vereel1lgen om handel te drijven en fabl'leken
te stIchten.
De andere I'echten en vrijheden ons door de Grondwet gewaal'borgd, zijn:
De pel'soonlljhe vriJheId;
de geli~hheld der Belgen voor de Wet;
de onschendbaarheId der woning;
de onschendbaarheId van den eIgendom ;
de onschendbaarheId van het geheim der brieven;
het \'I'IJ gebrUl k der talen ;
het recht van verzoekschrIften lil te dIenen;
het I'echt van maar door zIJn eIgen rechtet' gevonl1Jsd te
worden;
het afschaffen van het verbe1)ren der goederen.

D.'ie soo.'ten van Reebten.
De Rechten der Belgen kunnen lil drte soorten verdeeld
worden:
De GRONDWET1ELI,IKE RECHTEN, of dIe welke dOOI' de Grondwet
gewaarboI'gd ZIJn, b. v. het recht van onderWIJzer, hl oosterlIng
Ie zIJn.
De STAATKUNDIGE BECIIlEN, als men de voorwaarden veI'eenlgt
om ktezer, htesbare of gezwol'ene te zIJn.
De BURGERLIJKE RECHI'EN ZIJn dIe \\elke Iedere persoon beZIt
om te gaan en te komen waar hl] wIl, handel te dl'lJven, om
voogd, getuige te wezen, enz.
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De d.·ij g.·oote Staablll1aehten.

De Wetgevende macht, of de macht om wetten te maken,
zij behoort aan den Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Senaat.
De Uitvoerende macht, of de macht om de wetten te
doen uitvoeren, ZIj behoort aan den Koning, die ze uitoefent door verantwoordelIjke ministers, want de persoon
des Konings is onschendbaar.
De RechterlIjke macht, of de macht om de wetten toe te
passen en uitspraak te doen tusschen de geschillen, zij
wordt uiigeoefend, in den naam des Konings, door rechtbanken en hoven.
De drlJ takken del' openbal'e macht zIjn: het leger, de burgel'wacht en de gendal'merle.

\' orm van bet Staatsbestuur.

Het staatsbestuur is GRONDWETTELIJK, omdat de Koning
regeert volgens eene dOOl' de natie opgelegde Grondwet.
Het is VERTEGENWOOI\DIGEND, omdat geene wet kan ge·
maakt worden zonder medewerking van de vertegenwoordigers des volks.
De hoofdstad des RIJks IS Bl'Ussel. Het wapen des Konlllkrijks
IS de BelgIsche leen \\< met de schoone kenspreuk: ~~endl'acht
maakt macht. De natIOnale dl'lekleur IS: zwal't, geel en rood.

\'oor",aa.·den van Kiesbaarheid.
Om b. v. volksvertegenwoordIgei' te zIJn moet men: 1° Belg
zIJn van gebool'te of de groote Inbnrgerlllg bekomen hebben.
2° 25jaar oud zIJn. 3° III Belgle wonen, 4° zIjne bUl'gerltJke en
staatl-.nndlge rechten beZitten.
Om senator te zIJn moet n'en 40 jaal' oud en bovendien 1200 fr.
rechtstreeksche belastl\Jgen betalen,
Om KI~~ZER te 71Jn b. v. VOOI' de h.amer van volksvertegenwoordigers. moet men 1° Belg zIJn van geboorte of de groote
Illbllrgel'lng bekomen hebben, 2° 25.Jaal' ond zIJn. 3° Zijne burgerltJl\e en ~tHatkundlge I'echten beZitten. 4° sedel't ten mlllste
één jaal' III de gemeente wonen, waar men zijn Klesl'echt WIl
Uitoefenen.
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(meervoudige stemmll1g).

Hoe de wetten gemaakt worden.
Om van een wetsontwerp eene wet te maken IS het noodlg 111
België dat het ontwprp 111 elk del' belde Kamel's besproken en
aanvaard worde. daarna dooI' den KOl1lng bekl'3chtlgd en afgekondigd. en eindeltJk In den MOl1lteur of het Staatsblad openbaar
gemaakt.

Herziening de.' Grondwet.

Er mag niet tot de herziening der Grondwet overgegaan
worden dan na ontbindmg der Kamers en nieuwe kiezmgen.
De Kamers mogen niet beraadslagen indien niet ten
minste de twee derden hunner leden tegenwoordig zijn,
en geen voorstel wordt aangenomen indien het niet ten
minste te twee derden der stemmen vereenigt.
HOOFDSTUK Il,
Le,opold I.
1. ZIJNE GEBOORTE EN EERSTE JAREN. - Leopold was
in 1790 te Coburg 111 DllItschland geboren. HIJ behoorde tot eene
aloude famlhe en was vel'want met de keIzerlijke hoven van
Weenen en St. Petersbul'g. Hij kl'eeg eene verzol'gàe opvoedll1g.
en onderscheidde zICh In eene mel1lgte gevechten. vooral 111 den
slag hij Lelpzlg, die den val van Napoleon voorbereldàe. In 1816
huwde hij nleL prll1ses Charlolte, vermoedelijke el'fgename van de
Engelsche kroon. In 1817 overleed Zijne dool'iuchtlge gemalll1 en
Leopold leefde 111 de eenzaamheid. In 1830 had hiJ de kroon van
Griekenland geweigerd, maat' aanvaardde 111 1831 den tl'oon
waartCle hiJ door het vrije BelgIsche volk was geroepen.

2. De inhuldiging va .. J... eopold I.

Leopold I bewoonde Engeland op het oogenblik zijner
verkiezing. Op 16 Juli 1831 werd hIj te Oostende ontvangen
door de afgevaardigden van het Nationaal Congres. Van
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aan de zee tot in BI'ussel was zijne reis een zegetocht. De
steden en de dorpen wedijverden om den Koning met den
grootsten luister te ontvangen.
EindelIjk den 21 Juli 1831 deed hij zijne plechtige intrede
in de hoofdstad. Overal op zijnen doortocht waren de
huizen versierd en bevlagd, triomfbogen opgericht,en duizende nieuwsgierigen juichten den Koning toe.
Op het koningsplein was een prachtig verhoog opgetimmerd. De Koning nam er plaats, omringd van ministers
en congresleden. EI' werd lezing gegeven van de Grondwet, waarna Leopold I den grondwettelIjken eed aflegde.
Uit alle monden steeg toen de kreet, honderd maal herhaald: Leve de Koning! Leve de Grondwet!
Alsdan beklom Leopold I den troon en sprak eene merkwaardige redevoering uit waarin hij zeide: (c Mijn hart
hent geene andere begeerte dan u gelukkig te zien! » Het
volk beantwoordde (he edele woorden met geestdriftige
toejuichll1gen. Dien dag kwam er geen elllde aan de feestelIJld1Cden en de volksvreugde.
De prll1skensdag van 21 JulI herlllnert ons tel kenjal'e
de inhuldiging van Leopold I en de onafhankelijkheid van
ons duurbaar Vaderland!
3. LEOPOLD VERDEDIGT BELGIE. - Nauwehjks op den
troon geklummen moest hij legen de Hollanders optrekken, die
over de grenzen gehomen waren en op de hoofdstad aanrukten.
NIettegenstaande de gebrekkIge lllrlchtIllg van ons leger kon
Leopold de Hollanders te Leuven tegenhouden, tot de hulp der
FI'anschen aankwam.
Oe ~'ransche maarschalK Gérard verdreef de Hollanders uit
ons land, gIllg het kasteel van Antwerpen belegel'en en nam het
II1 na een beleg van 24 dagen.
De vI'ede tusschen Holland en BeigIe kwam echter maar ll1
1839 tot stand door het teekenen van het vel'dl'ag der XXI V artikelen, door de Mogendheden opgesteld. Het stelde de onafhankehJkheld en de onzIjdIgheId van BelgIe vast.
4. ZIJN HUWELIJK. - KONINKLIJK STAMHUIS. -

In 1832
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Lodewljk-Phllips, koning van Frankrijk.
De kmders van onzen eel'sten Konlllg zijn :
prins Leopold
Prms Phlhps, gl'aaf van Vlaandel'en
Prinses Charlotte, gewezen Kelzerm van MeXICO, weduwe van
Maxlllllhaan van Oostenrijk.

ä. De eerste Bel~ise"e spoor,,·e~en.
Op 1 Mei 1834 besloot eene wet tot het leggen der vier
eerste spoorwegen in België. Zij gingen uit van Mechelen,
dat als middenpunt verkozen werd, naar de Noordzee,
Holland, den Rijn en Frankrijk.
Het volgende jaar was het deel der spoorlijn MechelenBrussel gereed en op ~ Mei 1835 wel'd de eerste trein van
het vasteland ingehuldigd; hij reed van Brussel naar
Mechelen. Oe Koning en eene ontelbare menigte volks
woonde het vertrek bij. Op geheel den doortocht reed het
ijzeren stoomtuig tusschen eene dubbele rij nieuwsgierigen, die het met hunne toejuichingen begroetten. Met
verbazing spraken zij over dat helsche paard dat weldra
nog zulke vernuftige verbeteringen zou ondergaan.
Het leggen onzer eerste spoorwegen is hevig belmibbeld
en tegengewerkt geworden. Wie zou nu het overgroot nut
der ijzeren wegen durven betwisten? Het is de roem van
het jeugdige Belgie van zelfs vóór dat Frankrijk iets ondernam, de baan des vooruitgangs te zijn ingeslagen!
6. BESTUUR VAN LEOPOLD I. - Gedurende eene viel'-endertigjarige regeering genoot België eene tot dan toe ongekende
welvaal't. Landbouw, koophandel en l1IJverheld wer'den begunstigd en zagen hunne hulpbronnen verdubbelen, ja vel'llendubbeien. Kunsten en wetenschappen werden aangemoedigd en met
glans beoefend. Hoogescholen, colleges en volksscholen werden
opgericht. De vrije uitoefening van den Godsdienst werd Hlet
gestoord.
Het spoorwegnet nam spoedig eene gl'oote Uitbreiding, in 1850
werden de eerste telegrafen aangelegd, hetgeen onze handelsbe-
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tie Scheldetol afgekocht. de vI'lJmah1l1g del' Schelde rUimde de
laatste hlllderpaal Uit den weg. die het handelsverkeer van BelgIe
en Illzonder van de

,. De arschaffing del· octl'ooien - ed" de
vel'milldering del' postrechten.

DE OCTROOIEN. - Vóór 1860 bestonden in België de
octrooIen. Dit \\-aren Illkomrechten door de gemeenten
gesteld op de waren van plaatselIJk verbruÎl{, zooals :
eetwaren, dranlien, brandstoffen, kleederen, enz ... In de
steden betaalde men deze rechten aan de poorten, waar
octrooibureelen opgegerlCht waren.
De octrooien waren nadeelig voor den handel der gemeenten en verhoogden ook zeer den prijs der eetwaren.
Het was dus eene groote weldaad, toen 111 1860 de' wetgevende Kamers deze inlwmrechten afschaften.
DE POSTRECHTEN. - Al wat vroeger per post verzonden wIerrl, betaalde veel meer dan nu. Het recht voor een
gewonen brief was ~o centiemen tot 30 lillometers afstand;
en voor grootere afstanden betaalde men van 30 tot 80
centiemen. In 1870 werd het zegelrecht der brieven, die
ten hoogste H) grammen wegen, verminderd op 10 centiemen voor geheel Belgie. Bovendien werden ook de opene
postkaarten van ti centiemen voor de eerste maal uitgegeven.
In 1878 stIchtten bijna alle landen het postverbond,
waarbIJ de taks voor een gewonen brIef op 23 centiemen
gesteld werd voor heel de wereld en die der postkaarten
op 10 centIemen.
8. EENIGE GEDENKWAARDIGE FEITEN UIT DE REGEERING VAN LEOPOLD I. - 184,5 en volgende jal'en wal'en
jaren van hongersnood, de Kon1l1g en de Komng1l1 spaal'den
mets om de ellenden des volks te vel'z'lchten,
In 1848 brak er 111 Europa eene algemeene omwenteling los.
De vadel' onzer komng1l1, LodewIJks-PhllJps, werd van zijnen
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troon gewol'pen. In Belgic bleef alles rustig: Leopold vertoonde
Zich aan het volk en zegde dat hiJ bereH.! was te vertrekken; de
hl'eten : Leve de Koning! Leve de Konll1 hliJ ke talllllIe! waren
het antwool'd op dit voorstel.
In 1856 vlet'den de Belgen met geestdnft den 25Pll verjaardag
der troonbeklllllmlllg van Leopold I en hunnel' QnafhankeliJkhetd. Leopold heeft den titel van Vader des Vaderlands verdiend
en de gescllledel1ls geeft hem den bijnaam van « de Wijze ».

9. I. . ouisa~ 1\1;:U'ia van

O.·lean~.

Onze eerste koningin, Louisa-Maria van Orleans, \vert!
geboren te Palerma (Sicilie) in 18'12. Zij was de oudste
dochtel' van LodewlJk Phlhps, koning van F'rankl'lJk. Dool'
haar huwelijk met Leopold 1 werd ZIJ onze welbeminde
Koningin. ZIJ was een engel van hefclacligheill. Het verlies
van haar eerste kmd had haar diepe dropfheid doen onderstaan. In '1848 vloog de troon van haren vader omverre.
Deze omstandigheid benadeelde grootehJks hare teedere
gezondheid. In '1850 gll1g ZIJ ZIch te Oostende vestigen om
hare genezing te bekomen. Helaas! noch de zeelucht,
noch de mannen der kunst konden haar redden. Onze
Koningin overleed den 1'1 October van hetzelfde Jaar.
In zijne smart rIep de Komng uit: « Hal'e dood is zoo
heilig als haal' leven. )) Het Belgische volk beweende haar
als eene moeder.
ZIj lIgt thans begl'aven in de pl'achtige kel'k van Laken,
welke de Belgen ter vereermg van hare nagedachtenis gebouwd hebben.
JO. Dood van I. . eopold I.
De gezondheid van Leopold I was sedert lang wankelbaar; in den Herfst van 1865 na een tochtje in de Ardennen gevoelde hij zijnen toestand van dag tot dag verergeren. De ziekte nam zoozeer toe dat weldra alle hoop verloren was. Den '10 December '1861) had Belgiè het ongeluk
den wijzen en gematigden Koning, aan Wien het zooveel
verschuldigd was, te verliezen.
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Leopold I stierf op zijn lmsteel van Lalien, omringd van
de I{oninldijke familie, de mmisters en de voorzitters van
Kamer en Senaat. Deze treurIge mare verspreidde een
algemeenen rouw. Den 16 December had de begrafenis
plaats van Z. M. Leopold. UIt alle pl'ovincièn stroomde het
volk naar de hoofdstad om de plechtigheid bIJ te wonen.
Eene ll1getogene menigte volgde den rouwstoet naar de
kerk van Laken, waar de hjklust bIjgezet wierd in den
grafkelder naast die van de betreurde koningin, LouisaMaria.
Zijn zoon, Leopold 11, volgde hem op.

HOOFDSTU K lIl.
Leopold 11.
1. ZI.INE mUGIl. - Leopold II wel'd te Bl'Ussel gebOl'en den
9 Apl'Jl 1835 en ont\<lIlg den tItel van Hel'tog van Brabant. De
jonge pllllS toonde vroegtijdIg dat hiJ de schoone hoedamgheden
zIjns vaders geerfd had. e'l deed snellen voomltgang In al de
studIevakken. Van elfJal'Igen ouderdom had hIJ de wapens leeren
handelen. Op den ouderdom \<3n achttIen Jaal' beI'eIl,te hIJ ZIjne
meerdeJ'jaI'IgbeJd en werd lId van hr.t Senaat benoemd. 11 IJ
nam spoedIg een werkzaam deel aan de beI'aadslaglllgen dezer
veI'gaderl11g. Hetzelfde Jaar, JI1 1853, tl'ouwde hIJ met de AartshertogJI1 l\fal'la-Hendrlka van OostenI'IJk, eene mcht, van den
KeIzeI' van Oostenl'IJk.
Na zIJn huwelIjk ondernam de Hertog van Brabant In gezelschap van de Hertogll1 verscheIdene "ene reIzen naai' het Oosten
om ZIJn oJldeI'rlcht te volledIgen. en te\ens den handel en de
mJvel'held van Belgw te begunstIgpn met nIeuwe markten te zoeken \001' onze overvloedIge IlIJverheJdsvool'tul'engsels.

2. ()e f.·oo .. b .. L.Ii ...... i .. ;r;

":lil

Leopold 11.

Na de dood van Leopold I, wel'd (k hertog van Brabant
tot Komng der Belgen Illtgel'oel1en. ondel' den naam van
Leopold Jl. HIJ werd pleehtlg Il1gehllldlgd den 17 Deeember
'1860. DIen dpg waI'CH beHle wetgevende l{ullIers vereel1Igd
in 'L paleis der NatIe. De Konll1g, vergezeld van de Konink-
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lijlie familie, deed er zijne intl'ede onder de toeJuichingen van al de aanwezigen. HIJ beklom den troon en legde
den grondwélteliJken eed af. Llt aller borsten weerklonk
de kreet: Leve de konll1g ! Daarna spl'ak hij eene prachtige l'edevoerll1g Ult. waarin hl.] beloofde de voorbeelden
zi,Jt1s vaders te volgen. een komng Relg van hart en ziel te
zlJn, en nooit onderscheid te maken tusschen de Belgen,
die hem allen even dierbaar zIJn!
Die schoone, die edele taal werd geestdnftig onthaald
door de vertegenwoOl'digers des volks en yond den besten
weerldanli in geheel het land.
3. REC,EERING VAN LEOPOLO 11. - Leopold HlS de waal'dige opvolger van ZIjnen dooduchtlger vader: evenals deze, IS
lllj een voorbeeld voor alle gl'ondwettehjke vorsten. Oe aigellleene
voorspoed en welvaart die In 't bind heersclllen onder Leopold I,
WIjven Immer toenem6n onder de regeel'll1g van onzen legen
wOOl'dlgen KonJlIg. Leopold Il stelt het grootste belang In al wat
het vel'standelIjk, zedelijk en stoflell]k belang \an 71JII vol" betreft. Landbouw, handel en nlJvel'lleld, onderwIJs, hunsten en
wetenschappen. de vel'fl'aallng onzer steden en tie verdedlgll1g
d6S lands, alles IS het vool'\\'el'p del' aanhoudende bezol'gdheld
des KOl11ngs.
4. EENIGE VOOBNAME O,\DEN EN GBOOTE WEIU{EN llIT
ZIJN BESTllUH. - De ~poorbanen hebben eene bllltengewone
lllthrelllll1g genomen.
Het aanleggen van het telefoonnet.
Oe afdammlllg der GIieppe. Wiel' waters de lahenfabrwhen van
Vel'vlers moeten 111 gang houden.
Het oprIchten van het ,Justlclepalels van Bl'lI~sel, een del'
sehoonste gebouwen del' wereld.
[)e verbeter1l1g der havens van Antwerpen en Gent; de verbl'eedlllg del' vaart van Ternenzen.
Het lIlsteIlen van den KOl11nhllJl-.el! prijs van 23,000 tI'. 0111 del!
geestesarheld aan te moedigen.
In 188;) verhreeg Leopold 11 den titel van SOUVEHEI~ van del!
Congo-VriJstaat, waarvan hiJ sedert187Ei de beschav1I1g ondernam.
Oe onldekl\lng van l11euwe hoolmij Ilen 111 de Kempen.
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en door de maatschappijen van Onderllllgen BIJstand.
5. EENIGE GEDENKDAGEN. - In 1869 was onze kroonprms
Leopold, de eelllge 700n \an Leopold 11. doOI' de dood ontrukt
aan de hefde van zijne doorluchtige ouders en van het Belgische
volk.
In 1878 werd te midden deI' algemeene blijdschap en met den
grootsten IUlstrr he. zllvel'en hrUiloftsfeest van het Konml\llJk
echtpaar gevierd.
In 1880 "wrde Belgl(~ met bUltenge\\one plrchtlgheId de Vijftigste verjarmg zIJneI' onafhankeliJkheid.
De natIOnale tentoonstelling alsdan te Bl'ussel Illgel'lcht,
toonde met verbazmg aan den grooten weg afgelegd sedert 1830
dool' ons vrije Vaderland.

6. Dood der .'oningin l\la.·ia-llendriL.a.
1\Iaria-Hendl'llm van OostenriJk zag het levenslicht te
Pesth in 1836. ZIJ was achterldell1-oochtel' van )larJa-ThereSla en trad 111 Oogst '185:3 111 het huwelijk met den vermoedehJken troonopvolger van België, thans Leopold Il.
De dood van haar eenq:; zoontje Leopold, en andere
piJnli.Jlie gebeurtemssen \\aren gevoelige slagen voor
haar moederhart en schokten bare gezondheid.
De Komngm leed sedert jaren aan eene hertziekte. Het
ell1rle van haar leven bracht ZIJ over 111 eene volkomene
eenzaamheid, op haar kasteel van Spa. Den '19' n September
1902 bezweek H. M. Marla-Hendrika schIehJk aan hal'e
kwaal.
Dit treurIg meuws verwekte eene (hepe en algemeene
droefheid. De verslagenheId was vooral groot 111 de hoofdstad waar men reeds toehereidselen maakte om het gulden
jubelfeest te VIere11 van haar huwelIJk,
ZIJ werd plechtIg begraven ll1 den koninkhjken familielielder van Laken.
Evenals LOUlsa-)'l::ll'lu, ll1unlte Mal'lu- Hendl'lka vooral uit
door hare godsvrucht en liefdadIgheid.
7. TROONOPVOLGING. -

Leopold 11 heeft geenen zoon, en
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Albl'echt, won ,an den Graaf van Vlaanderen, broedet' des
Konings.
Prll1s Albrecht is gehuwd met pt'inses Eltsabeth van 8elel'en,
en heeft twee wnen, de jonge prll1sen Leopold en Karel.
Moge de regeering van onzen geliefäen vorst, Leopold Il, nog
vele jaren duren!

Nationale Feestdagen.

21 Juli, verjaardag der stichting van het Koninkrijk
Belgiè,
10 November, naamfeest des Konings.
11 Juli, verjaardag der guldensporenzege.
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