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VROEGSTE

l'IJDE~.
'l'lJDE~.

BeigUt en zijn bewoners.
Het aloude Belgiä
Aanblik van den grond. Zeden en gebruiken.
Aloud BeigU!.
Belgil!. -- Over
O,'er een twintigtal eeuwen was België
veel grooter, dan het nu is. Het mankte
yan een
mnnkte deel "an
uitgestrekt land, dat Keltika of Gftllii/
GfllliiJ geheel(;u
geheel011 werd,
\\'t'rd,
su waarvan de bewoners
bewouers den naam
dl'ucge11 vun
6n
naatn dl'lJcgon
Vtm Kelten
Gallen.
of Galleu.
gelel'ten tus~chen
tlls~ohen den
Het bevatte al het grondgebied gelej!:en
Rijn, de Seine, het Kanaal on
011 de Noordzee,
Drie eeuwen vóór
v66r Christus werden de Gallen Y~r
"'~r
jaagd àÓOl'
clóol' de 8elgeu,
Belgm, die uit Gerlllallië
Germanië kwamen - zoo
heette lUell
men Dllitschland
Duit.~ohlalld lllen ons land
en waarnaar lUen
Belgiè' noemde.
België'
Volksstammen. - De Belgen wUl'C'n
waren in ondel'i!cheidenE:
onderscheidenE:
stammen verdeeld, die ieder hun eigen opperhoofd,
ol)perhoofd, hun
hUil
hadden,
eigen bestuur hadden.
Zes l"oorname vestigden zioh
zich in onze tegenwoordige
provinciën.
provinoiën. Ziehier hun namen met omtrent dQ
de streken,
die zij bewoonden.

-4-

° De

1
2°
go
40

de
de
de
50 de
ti 0 de
Elke stam
vrijen ell de

Menapiè"'rs (Vlaanderen) ;
Ambivarieten (Antwerpen);
Ebul'onen (Limburg en Luik);
T1'eririers (Luxf'Dlburg) ;
Adleatiekm (Namen) ;
Nerviêi's (Henegouwen Brabant).
bestond uit drie klassen: de edelen, de
lijfeigenen of slaven.

Aanblik van den Grond. - Het lager gedeelte van OudBelgië, waar men nu Vlaanderens vruchtbare landbouwen
ontwaart. was· met onafzienbare waterplassen en moerassen bedekt. Dê lucht was koud en ongezond. Hoeger op
naat het O. en Z. besloegen ontzaglijke wouden, vol
roofdieren. het grootste deel van den bodem.
Steden en dorpen, straatwegen en kanalen bestonden
er niet.
Ellendige hutten waren hier en daar opgetrokken uit
kleiaarde en hout bij een beek of op den zoom van een
bosch, meestàl op heuvlils of ·telpen.
Zeden en gebruiken. - De oude Belgen waren sterke,.
kloekgebouwde, maar ook ruwe, onwetende. lieden. Zij
waren uiterst dapper in den strijd, oprecht E'n trouw.
gastvrij,. eenvoudig en zuiver van hart en zin. Doch
zij waren verslaafd aan den drank en h('t dobbelspel.
De edelen en de vrijen hielJen zich enkel bezig met
visschen en jagen, zwemmen. te paard rijden en met
wapenoefeningen. De slaven bebouwd-en het land en verzorgden het vee.
De Belgen kleedden zich meestal met dierenvellen,
SQms met dikke wollen stoffen. en voedden zich met

-0vleesch, visch, eieren en wild fruit. Zij dronken water,
melk en gerstenbier.
Hun wapens bestonden uit het zwaard, de bijl en de
werpspies. In het gevecht verscholen zij zich achter
schilden, die zij uit boomschors vervaardigden.
Zij waren heidenen en afgodendienaars. Zij vereerden
de zon, de maan, het vuur en andere goden, die zij in
het diepste hunner heilige woudén dikwijls bloedige
offers brachten.'

BESCHA VING,
l'6ól' dP aankomst del' HO/llcinen WC/l'en de ot/de Belgoll weinig
brsrhaafd. Echter hadde11 zij eenige kellnis van den landbouw,Zij
oogl1tten gerst, tarUle ell dl/S, ku'eektm p(//o'den. runders, schapen en vlu'kens.
Het ijze1' wisten zij te bewel'ken, de steenen u'apens wal'en bij
hen reeds door ijzel'en Vf!'Vangen, t:it den stam del' booml't1 kapten zij t~au!,tuige11. Zij k01lden l'eeds gl'ove wollen stoffen weven,
en de huiden bel'eiden om el' kleedingstl/kken t'an te vervaardige'lI, Fit leem IIlf1aktell zij potten I'n hl/iken; 1/it biezeli vlochten
zij korven,
De handel was een lIitwisselin{/ van koopwal'en; geld bezaten
zij niet, Kunsten ell wetenschappen wal'en bij de Ol/de Belgen
gansch onbekend,
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ROMEINSCH TIJDVAK.
(57 jaar vóór J. C. -

445 na J.

c.).

Verovering van Belgil door de Romeinen.
Bodbognat, Ambiorix
Juliu. Cesar. -- De Belgen leefden vrij en onafhankelijk tot omtrent 57 jaar vóór Christus.
Dan kwam er uit het verre RomA, dat in dien tijd
heel machtig was, een groot veroveraar, met name
Julius Gesar.
Hij zou heel het W. van Europa onderwerpen. Talrijke
streken, onder andere Gallië, later Frankrijk, bemachtigde hij in korten tijd en naderde zoo tot in België, tot
op de boorden der Samber.
De· Nervilfra. - Boduognat. - De Neniërs wachtten
Rom~inen hier af onder het geleide van hun vorst,
Boduogllat, en boden een wanhopigen tegenstand. Zij
vochten als leenwen, maar moesten toch wijken voor
Cesars krijgskunde en koelbloedigbeid. Van hun 60.000
strij~ers ontkwamen er slechts 600 aan den dood.

de

De Adualinken. - De Aduatieken, die uitgetrokken
waren om hun naburen bij te springen, vluchtten verschrikt in hun verschansing terug, zoodra zij de nederlaag der Nerviërs vernamen.
Cesar ging hen belegeren en dwong hen tot de ov.,"gave. Doch zij hadden een deel hunner wapens v.
borgen en des nachts meenden zij Cesars leger

-7verrassen. Dc sluwe Romein, die zich op zijn hoede
hield, dreef ze temg, hakte een groot getal neer en
deed de overblijvenden als slaven verkoopen.
De Menapil!rt. - Al de andere volksstammen gaven
zich nu over, uitgenomen de Menapiërs. Deze hielden
zich verbol'gen in hun bosschen en achter hun
moerassen, en het gelukte Cesar niet ben ten völl~ te
onderwerpen. Hij ging daarom met hen een verbond
aan en gaf hun den naam van c vrije bondgenooten der
Romeinen:..
De .Eburonen. - Ambiorlx. - De Belgen waren nu
wel overwonnen, maar hadden zich nog niet voor goed
onderworpen. Zij zocht.,n weldra het vreemde juk af te
schudden.
Terwijl Cesar op weg was om Groot-Brittanje te
gaan veroveren, gaf Ambiorix, de vorst der Eburonen,
het teeken tot den opstand. Hij velS16eg de Romeinsche
veldheeren Babinu8 en Cotta en ging het kamp
van Quintus-Oicerp belegeren. Cesar, bij· tijds verwittigd., sneldo zijn veldheer ter hulp en versloeg
de Eburonen.
Die arme volksstam werd gansch uitgemoord. Ambiorix
echter oDtsnapte.
De Trevir'ert. - Indutiomarus. - De Trevirieis, met
Indutiomarus aan het hoofd, hadden tenzeJfden tijde
de wapens opgenomen en het kamp van Labiënus
belegerd Zij werden verslagen en moesten zich ook
onderwerpen.
Na een strijd van zes jaar bleven de Romeinen
meester vnn gansch ons land. Cesar schreef: c De Belgen
ijn de dappe1'ste aller Gallen:..

-
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Belgiä onder de Romeinen.
Ons land bleef bijna vijf eeuwen onder de Romeinen.
Cesar liet de Belgen yolgens hun zeden en gebruiken
leven.
Keizer .A ugusms -e~ zijn opvolgers voerden groote
veranderingen in, Zij hervormden ons land in een
Romeinsch.e pmfincie en drongen het vreemde wetten
op, Onze jongelingen werden bij de Romeiusche ll:'gerbenden ingelijfd en mOf1sten ze op hun gedurige kIijgstochten vergezellen,
Nieuwe volksstammen, onder andere: de Toxandrië'rs
en de Tongers, kwamen onze ontvolkte streken bewonen.
Steden, zooall! - DOOl'mk en Tungeren, werden gesticht
of vergroot en door breede heirbanen met elkander
verbonden,

BESCHAVING

De GIIl!i(UlY met dl' Romeillpn maakte onze vadel'en meer
beschaafd,
De Belgen de,' Zuiderp,'ovinciën. die met hen in l'echtsh'eek;che
betrl'kkillg stonden, namen yedeeltelijh hun zedell, hun taal en
hun lileedillg al1n, De bewOners del' :VoOtYlerdeelen waren minde"
VOOI' de Rom~itten genaak baal', en dáal'dool' ook mindel' aan
hun int,loed blootgesteld,
De Menapiërs in het bijzOtldel' beyOt/llen zich op den landbouw
toe te legyen, Reeds van in diell tijd tl.'ierp men dijken op, om
het land' tegen ollel'strooming te nij!/Ial'en en hel'schiep men dl'
moel'assen in tl/'lll:htbal'e landen,

-9De VOO,.lIaalllstc nijvcrheid del' Belgen bestond in het weven
van lijnwaad en wollen stoffcn, Zij wisten deze met /tit planten
getl'okl;ell 1.'leu/'cli te veI1{)en, De Alenapii!/'s wal'en )'eeds zeer
yevol'de/'d in deJl schpei,sbollw 1"11 1,'enden de kunst 0111 uit het
U''ltel' del' zee :0111 te "'dd,'PII, /'/1 //let dit zout hun 1Jlcesch t-rJC1I
bederf lange I' te behoeden.
De Belgen d,.even ook handel met de Romeinen. Zij vel'zonden
vee, gevogelte, yezouten vleesch, lijnwaad en wollen stoffen naai'
ROllle, a18001. naaI' Engeland.
De Romeinen voe/'den hiel' hUil bouwtl'ant in, TI'ie1', Tongeren
en Doornik be;;ittell nog yeden1,;stu1.'ken uit de Romeinsche overhee/'sehinG,
In sommige plaatsen 1,;tt'am~n ooi. openbal'e scholen tot stand,

m,
FRANKISCH TIJDVAK,
(445-843)

De Franken in BeluUt : Clovis. - Invoering
van het Christendom. - Kloosters.
De Franken. - De Franken (vrijen) behoorden tot
het Germaansche of Duifsche ras, Het waren bal'baarsche,
strijdzuchtige mannen.
Rond het midden der IIIe eeuw hadden zij zich door
een verbond aaneengesloten ell waren zij den Rijn
ovel'getl'okk~n. Zij namen het eila'lid der Ba/aderen
(nu Hollanrl) in bezit en rukten weldra tot in België
door. Zij vestigrlen zich eerst in Tox.andrié' (onze Kempen)
later in het land der Nerviël'S
De Belgen spanden met hen en te zamen joegen

-10zij de Romeinen, wier macht fel vel'Zwakt was. over de

grenzen (145).
MeroIJeil8, een bunner koningen. gaf zijn naam
aan het eerste Frankiscbe koninklijk geslacht
de
Merot:inger, :t.
Onder zijn regeering vielen de woeste Hunnen,
aangevoerd door Ätlila, in ODS land en vernielden
Tongeren. ZIj werden verslagen te Cbllons op de Marne
door de 1!'raukon, die zich tegen hen verbonden
hadden met do West-Gothen, de Burgolldiêrs en de
Romeinen.
Ollilderikt opvolger van l[el'Ovetis, maakte "aD Doornik
zijn hoofdstad.

Clovls. - Clovis of IDodwig, zoon en op"olger van
Childerik, was de voornaamste koning der Frankel1, do
stichter van het Frankische rijk.
Clovis ,verd te Doornik geboren rond 466 on beklom
den troon als hij nauwelijks vijftien jaar oud was.
Hij besloot geheel Galliê te veroveren en versloeg
den Romeinschen veldheer Syagrius te Soi88on8. Hierdoor kreeg hij het grootste deel van Galliê in zijn
bezit.
Kort daarna huwde hij een C1l1istene prinses, met
nwe Clotildis, en moest hij ten strijde trekken tegen de
.A.l1emannen (Duitsehers), die den Riju oVt:rgestokon en
in GalUê waren gevallen.
Hij trof ze aan bij Tolbiak (nu Zulpich). De slag
begon. De Franken gingen wijken, toen Clovis, den God
zijner vrouw indachtig, beloofde Christen te worden,
indien hij mocht zegeprälen.

-11Hij behaalde de overwinning en hield zijn woord. Hij
liet zich doopen te Reim~ door den H. Remigius met
drieduizend zijner soldaten, (496).
Zijn bekeering was van het grootste belang voor de
toekomst van het Frankische rijk. De goestelijkheid stond
OIovis nu bij in het bestuur en do beschaving vap zijn
rijk en maakte hem zijn vel'overingen gemakkelijker.
OIovis onderwierp nog de Burgondiërs en trok op togen
de' West-Gothen, die in het Z. Yall Gallië geboden. Hij
versloeg ze te Vouillé (507) ..
Zijn machtig rijk strekte zich uit van den Rijn tot aan
de Pyrenëen.
Hij stierf te Parijs, zijn hoofdstad, in 511.
Christen~om. - In de 3Je eeuw werd
het Ohristendom in ons land inge\'oerd. De Ho Piatus,
do ·H. Servatius en de H. Martin\11:! waren de eerste
apostels van Gallië.
Evenwel na den dood van Ol(}vil:! breiddë zich het
Ohristendom eel'St voor goed uit in BelgHt
St. AJllandus, St. Eligius, St. LiviDlIS en St. Bavo
predikten iJl Vlannderen, Brabant ell Antwerpen, St.
Ghislen liS, St. Lambertus en St. Remaclus verkondigden
het geloof in de Ardennen en op de boorden der Maas.
In het begin der 8e eeuw waren de meeste Belgen tot
het Ohristentlom overgegaan.

_ Invoering van het

Kloosters. -

Van de 5e tot de 8e eeuw kwamen in
ondel'Scheidelle deelen des lands kloosters tot srand. die
van de Frankische koningen landerijen en lIllerlei voorrechten ten geschenke kregen.
De kloosterlingen hielden zich meestal bezig met het

-
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ontginnen van bosschen en het bewerken van onbebouwde gt'ondeó, en gaven aldus het voorbeeld van arbeidzaamheid aan de omliggende bevolkingen. Zij hielden
zich ook onledig met Ilet afschrijven vau handschriften
uit de oudheid en het opteekenell der geschiedkundige
feiten.
AJlengskens werden talrijke huizen rond hun gestichten
opgetrokken en zoo ontstonden dorpen en steden, onder
ande.xe : Bergen, St. Gh1',sZain, Soignirs. St, Truiden
en Nijvel.

De KarIingers. - Karel Martel.
Pepijn de Korte.
De Hofmeesters. - De opvolgers vau Clovis vervielen
in een zoo groote werkeloosheid; dat men IJ un in de
geschiedenis den naam \aU 'l:adsige koningen heeft
gegeven.
Zij stelden hofmeester.'l of hllismeie1's aan, die, in den
beginne gelast met het opzicht van het konÎllklijk huis1
later het bestuur van gansch het land in handen namen.
De huismeiers maakten hun bedieningen erfelijk en
werden op den duur machtiger dan de koningen zelven.
De voornaamste hofmeesters waren :
Pepijn uan Landen,
Pepiin 'f.'an Het'stal,
llarel Mat'lel
en Pepijn de Korte.
Karel Martel en l?epijn de Korte hebben zich voornamelijk onderscheiden.

-
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Karel Martel. - Karel lIartel, zoon van Pepijn van
Berstal, maakte zich beroemd door de overwinning, die
hij op de Saracenen of Mahometanen (volgelingen van
Mahomet) behaalde.
Dia ongeloovigen hadden Aflika en Spanje bemachtigd
en waren tot in Frankrijk doorgedrongen. Karel verpletterde ze te Poitiers in 732 en verloste aldus gansch
Europa van het juk der Mahometanen.
Pepijn de Korte. - Pepijn de Korte, Karels zoon,
,verd eerst hofmeester en later koning. mj deed den
laatsten afstammeling van Clovis, den laatsten Merovinger,
in e.en klooster opsluiten en beklom zelf den troon. Hij
was de stichter van het tweede Frankische koninklijk
geslacht· de Karlinge'l·s.
Pepijn overwon de Lombarden in Italië en schonk
hun grondgebied aan de Pausen van Rome. Zoo t:ltichtte
hij het. wereldsch gezag der Pausen, dat bleef bestaan
tot in 1870.

Karel de Groote.
Zijn geboorte. - Karel de Groote was de zoon en
opvolger van Pepijn den Korte. Hij werd in het Luikerland geboren ten jare 742.
Door de overwinningen, die hij behaalde, zoo wel als
dOÓl de wijze wetten, die hij afkondigde, was hij de
ber.>emdste vorst uit het Frankisch tijdvak.
Zijn oorlogen. - Hij ondernam in het geheel drie-envijftig krijgstochten.• Zoo bevocbt en overwoll hij de
Araben in Spanje, de Lombarden in Italië, de Sabam

-
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in Duitschland en de Friezen in Holland en breidde
daardoor zijn staten merkelijk uit.
Het meest had hij te strijden tegen de Saksers. Wel
werden zij herhaalde malen vnderworpen, maar telkens
namell zij opniel"w de wapens op Het duurde drie-enderlig jaat' eer hij ze voor goed kon bedwingen. Hij
deed ze tut het Christendom overgaan en bracht t!Jtize&den hunnér familiën in Vlaanderen en Brabant over.
Onder zijl} regeering verschenen de gevreesde Noormannen in Karels staten. Daar hij ze moeilijk kon
bedwingen, sloot hij met hen een verdrag en benijdde
aldus ons land van hun stroopel'ijen.
Zijn rijk. - Het rijk van Karel den 6roote strekte
zich uit over de tegenwoordige landen van België,
Holland, Frankrijk, Zwitserland en e'tln gedeelte van
Duitschland. Italië en Spanje.
Zijn Kroning. - Karel had den pallA Leo m groote
diensten bewezen met hem te beschermen teg n de
Lombarden. Uit erkentelijkheid kroonde deze hem Keixèr
van het Westen (Kerstdag 800).
Zijn instellingen. - Ten einde orde te doen heer~cben
in zijn rijk gaf Karel een reeks wetten uit, bekend onder
den naam "an Capitulm'ië'n, en waal"in hij de rechten
en plichten van eenieder vool'fochreef.
Het land verdeelde hij in gOltu:en, waarvan hij het
bestuul' toevertrouwde aan graven of hertogen. Hij
stelde gexanten des meesters of xendbodm aan, die
eenige malen in het jaar het rijk doorliepen om te onderzoeken of de wetten regelmatig werden uitgevoerd.
Tweemaal 's jaars, in de lente en in den }lerfst,

-
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liep hij de edelen, de geestelijken en de vrijen bijeen
om over de belangen des lands le spl'eken.
Om de onwetendheid te bestrijden, die onder zijn
onderdanen heerschte, sticbte hij talrijke openbare scholen,
die bij zelf menigmaal ging bezoeken, en riep nit alle
oorden yan Europa de geleel'den tot zich, om met bem
zijn volk te beschaven.

Zijn einde. - Karel sticrf in 814 te Aken, waar hij
gewoonlijk verbleef. Hij had zes-en-\"certig jaar geregeerd. en werd door zijn onderdanen bemind en door
zijn naburen gevreesd.

Verdeeling des Rijks, - Lotharingen.
De Noormannen.
Lodewijk de Goedige. - Karels zoon en opyolger was
Lodewijk de Goedige. Deze vorst ,vas te zwak om wel
te regeeren.
De Noormannen kWalntln zijn staten verwoesten en
plunderen.
Hij moost oök zijn eigen kinderen bevechten, die tegen
hem opstonden.
Verdrag van Verdun. - Na zijn dood (84.0) oorloogden
zijn. drie zonen om zijn erf, to:dat zij in 843 door het
l'erdrag van Verdwt bet groote rijk \'an Karei den
G-roote op deze wijze verdeelden:
Lothet· I kreeg Italië en het land gelegen tusschen
Rijn en Schelde.

-16 Frankrijk met Vlaanderen ging over aan Karel den

Kale.
Lodeu:ijk bekwam Germaniê of Dnitschland.
Lotharingen. - Na den dood van Lother I erfde zijn
zoon Lother II al het land tusschen Schelde, OpperMaas en Rijn. Dit deel noemde men Lotharingen of
LoihelTijk.
Bij het overlijden van Lothe:r n twistten zijn twee
ooms, Karel de Kale en Lodewijk van DuitschJand, om
zijn nalatenschap.
In 870 werd de m·ede mn Meersen, gesloten en ging
Lotharingen bij helft aan Duitschland en bij heUt ann
Frankrijk.
Later werd het geheel aan Dllitschland onderworpen.
De Noormannen •. - De Noormannen, zoo geheeten naar
hun Noordsche afkomst - zij kwamen uit Denemarken,
Zweden en Noorwegen - waren woeste zeeroovers,
wreede barbaren, die in de 9de eeuw onze gewesten
deeJ lijk teisterden.
In honderden lichte. nattlligen staken zij de zee
over. zeilden stroomen en rivieren op. Steden en dorpen,
die zij ontmoetten, werden leeggeplunderd en verbrand,
de bewoners gedood of weggevoerd.
Zoolang Karel .Je Groote leefde, bleven wij van hun
invallen bevrijd, maar onder zijn zwakke opvolgers
werden wij herhaalde malen aan hun strooptochten
blootgesteld.
Zij verwoelitten Antwerpen, Mechelen, St. Trniden, Luik,
Kortrijk, Doornik en andere steden.
In 891 weraen zij te Leuven ve~lagen door hertog
Arnold, lat-er keizer van Dnitschland. Wij waren voor
altijd van die woestaards verlost.

-17De invallen der Noormannen brachten niet alleen
groote stoffelijke schade teweeg, zij hielden ook de beschaving tt!geD en' vernietigden al het goede, dat door de
instellingen van Karel den Groote- gesticht werd,

BF.SCHAVING,
Onder de Franken e1l bijzondel' 11a de illvol'l'ing van het Christmdolll, Jl:lm de beschavillg del' Belgen meel' toe,
De landbouw kwam mt:el' en meel' in aanzien e/I deed grooten
vooruitgang, Ondel' de regeering 0011 Ka1'1!1 den Groote waren el'
I'eeds goed ingel'ichte hoeven: het ,'oorhof, ,I'ijl.' bevol/,'t lIIet gan-_
zeil, hoel/de/'s, pauwen, fezanten en bieën ; de stal bezet met tal,'ijke paarde», osselI, koeien, schelpen, zw ijll en, geiten; de schul'en t'ol tal't.ve, l'Ogge, gerst, haver, boonen, erwten; de schelften
gevuld IIltt hooi; de keldel's voorzien "lIlI botel', haas, eieren,
gezouten vleesch, biel', wijn; in het wtl'J.'huis vlas en lijflwaad,
dooI' de vrouwen vel'Vaal'digd ; in de woning bed- ell tafelgoed,
huis/'alld en ge/'eedschappen van allel'lei all/vl, (1)
De nijve/'heid bestond meest in het ve/'vaal'difll'll del' voo/'W~,..
I/en en gereedschappen tJall dagelijksch gebl'uiJ.', Er wa/'etl toen al
,'eel fllI/!Jachtslieden,zooals: ij:;el"',gotld- en zilve/'smeden, schoenmalie/'s, timme/'lieden, schildenmakel's, zeepzitdtl's, bierbtouwe/'s, bal.'kel's, nettenmakers, zadelmakers, tnz,
Dl h~mdel breidtJe zich uit, Reeds bestonden el' hier en daar
mUI'I.ten, waal' vl'eelllde Iwopliedl'lI hun u'a/'en kwamen te 1{00p
bieden,
De sC:lOlen, die de Romeinen in G'lllië gesticht h7dden, vel'dU'ellen ondtl' de lIlel'Ovingers, Gedurende de l-egee/1ng van Kanl
den Gmote kwamffl zij wedel' op,

(1) Hofdijk,

-18 Wat de IWllst betreft, l)/'achtige bOl'dtlUlwe,'ken getuigden van
een goeden smaal••
De bouwlmllst ontwikl.elde zich op schitterende wijze. Onder
Karel den GI'oote werden palei;;en el! prachtige kel'l.en opgericht.
ollde,' andCl'e te Aken.

IV.
LEENROERIG TIJDVAK.

(843-1384),

Hel Leenroerig stelsel.
Leenen, -- Leenman en Leenheer. - De Frankische
koningen waren heer en meester van het land. Wanneer
een hunner edele dienaren zich bijzonder verdienstelijk
had gemaakt, stonden de vorsten, onder andere Karel de
Groote, hem een aamdenlijk deel hunner landgoederen
af em het gedurende een min of meer langen tijd te
besturen met den titel van hertog, graaf, markgraaf, enz.
De goederen, welke de vorsten aldus schonken beette
men Zeenen of leengoederen. Die ze ontving was de
leenman, die ze gaf de leenheer.
De leenman moest zijn leenheer trouwen hulde
bewijzen en hem in den oorlog bijstaan.
De leenheer van zijn kant was den leenman bijstand
en bescherming schuldig.
Achterleenen. - Na Karel den Groote, onder zijn
zwakke opvolgers, begonnen de leenmannen hun leenen
in eigen naam to besturen en maakten ze erfelijk. Op
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die zij aan andere edellieden gaven, en die men achte1'leeN en noemde,
Heeren en 'aten, Burchten. De leenmannen
- de heet'en - bewoonden sterke kasteelen of burcll_
ten met breede mnren, hooge torens, diepe grachten en
valbruggen, Al lIet omliggende land was hun eigendom,

Zij bekreunden zich weinig om geleerdheid of wetenschappen en kenden maar tlén kunst: die van oorlog
voeren,
Rond hun trotsche sloten stonden ellendige hutten,
waarin de laten woonden. Die ongelukk4;en werden behandeld als lastdieren. Zij hadden geen enkel recht en bezaten
niets, mochten zelfs over hun eigen kinderen niet beschikken.
Zij hoorden geheel en gansch aan hun heer toe, die ze
tegelijkertijd met zijn grond, aan nieuwe meesters mocht
verkoopen.
Buiten de laten of lijfeigenen bestonden er ook vrijmannen en vrijgemaakten, die minder te beklagen waren,
maar nochtans ook verdrukt werden door de heeren,
Steden. - Verscheidene steden kwamen tot stand en
ontwikkelden zich : Antwerpen, Mechelen. Gent Brugge,
Luik, enz.
Groote leenen van Belgiä. - Ons land was in twee
groote Jeenen verdeeld : het graafschap Vlaande1'en,
bewesten de Schelde, dat afhing van Frankrijk, en het
hertogdom Lotherrijk, ten Oosten der Schelde, dat eell
leen was van Dnit"schland,

Lotherrijk bevatte: de het'logr/ommen B1'Qba"t en
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en

Limburg, de graafschappen Luxemburg, Namen
Henego,..w, het p1'insbisdom Luik en het markgraafschap
.Antwerpen.
De ven;chillende leenen hadden wel d.ezelfde namen
als onze hedendnagsche provinciën, maar niet dezelfde
grenzen.
De graafschappen Vlaanueren en Henegouw besloegen
nag een groot deel van Franklijk.
Het hertogdom Brabant bevatte OInfrent de tegenwoordige provinciën Brabant en Antwerpen met een klein
deel·van Holland.
Het markgraafschap Antwerpen bestond maar alleen uit
de stad Ant\verpen en ómstreken.
In het prinsbisdom Luik lagen de tegenwoordige provinciën Limburg, Luik en gedeelten van Namen.
Hot hertogdom Limburg lag ten Oosten der Maas.
Het gt'aafschap Namen bestond uit nagenoeg de helft
der tegenwoordige provincie van dien naam, en bet graafschap, later hertog?lom Luxemburg, was omtrel.t zoo ui'geb"eid als \'661' lR30.
De Wet van Vrede. - Het leenroerig tijdvak was in
den beginne eèl1 tijd Tan verdrukking ell geweldenarijen,
De edellieden waren geuurig met elkander in oorlog om
de geringste reden. Koophandel en ni verheid gingen te
niet.
De geestelijkheid en veel groote heeren zochten een
middel om dien ellendigen toestand te keer te gaan en
kondigden de Wet 1.'an Vrede of den Godsl'rede af.
Die wet verbood op strenge straf tie wapens te dragen
op zeker dugen (van den Vrijdag tot den Maandag) en gedurende sommige tijdstippen. zooals in den
advent, enz.
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De Kruistochten.
Oorzaken. - Sedert het midden der elfde eouw waren
de Mahometanen meestel' van Palestina of het Heilig
Land. Zij plaagden en mishandelden de Ohristenen, die
ter bedevaart togen naar Jerusalem en onteerden de
heilige plaatsen.
De Ohristenen in Europa besloten die gruwelen te
doen ophouden. Ontzaglijke scharen, onder geleide van
keizers, koningen, hertogen, namen het zwaard op, trokken
naar Palestina en gingen er de Ongeloovigen bevechten
Die tochten noemde men kl'uisvaarte'l~ of kruistoc1tten
en die er deel aan namen kruisvaardel's.
Er hadden acht kruistochten plaats.
De eerste Kruisvaart. - Een monnik, Pieter de Eremijt,
die in Palestina getuige was geweest van de baldadigheden der Mahometllnen, doorliep Italië, Frankrijk en
Duitschland om de Ohrktenen aan te zetten het Heilig
Land te gaan verlossen uit de handell del' Ongeloovigen.
Paus Ul'ballus riep in een kerkvargadering te Giermont een groot getal bisschoppen, vorsten en ridders
bijeen en de eerste kruisvaart werd besloten onder den
kreet: c God, u·il het! :.
Ongener een millioen ·strijder.~, waaronder Dleer dan
honderd duizend Belgen, namen er deel aan.
Godf!ied van Bouillon, hertog van LothelTijk, was
eeu der beroemdste aanvoerders van den eersten kruistocht.
De kruisvaarders kwamen te Constantinopcl bijeen in
1096. Zij trokken in Azië, namen Nicea en Antio.chiê in
en kwamen eindelijk voor Jel'usalcm.
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Op hun tocht moesten zij veel moorddadige gevechten
leveren en hadden zij schrikkeli k te lijden van hongersnood en besmettelijke ziekten, zoodat hun leger op
zestig duizend man was gedund, als zij Jernsalem
bereikten.
Na een belegering van zes weken werd de stad stormenderhand ingenomen (1099).
Godfried werd tot koning van het Heilig Land uitgeroepen. Hij weigerde de kroon en nam enkel den titel
aan van L'e1'dediger ra" het Heil1g G1'af.
Hij regeerde maar dertien maanden en J erusalem viel
opnieuw in de handen der Mahometanen.
Godfried van Bouillon. - Godfl'ied ,"1I11' Bouillon werd
in 1059 te Baisy in Br~bant geboren. Zijn oom Godfried
lllet den Duit, hertog van Lotherrijk, die geen kinderen
achtt'rUet, had hem Lotherrijk vel'maakt met het markgraafschap Antwel·pen.
Doch de Duitschc Keizer, zijn opper eenheer, hield
Lotherrijk yoor zich en gaf hem enkel hot markgraafschap Antwerpen.
Later nam Godfried dienst in het leger van den keizer
van Duitschland en toonde een zoo gl'oote dapverheid, dat
bij als belooning het hertognom Lotherrijk in bezit kl eeg,
Toen de erste kruisvaal't besloten was, "erkocht bij
zijll erfgoed Bouillon, rustte een groot aantal krijgel's uit
en ,·ertrok met andere Belgische edelen naar het Heilig
Land.
Na de inneming van Jerusalem werd hij éénparig tot
koning uitgeroepen.
Hij gaf een vemlaard wetboek uit, de Assisen 'Z'an
Jerusalem, en stierf na een rE'geering van dertien maanden (1100).
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Boudewijn van Constantlnopel. - Boudewijn van Ounstartinopel, graaf van Vlallnderen en Henegouw, maakte
zich bijzonder beroemd in den vierden kruistocht (begin
der 13de eeuw).
In plaats van naar Jerusalem te trekken, gingen de
kruisvaarders Constantinopcl belegeren. waar erge onlusten
waren lo~gcborsten. Zij namE'n dc stad in (1204), en verhieven Boudewijn op den keizerlijken troon.
Het volgende jaar sneuvelde hij in een gevecht tegen
de Bulgaren.

Gevolgen der Kruistochten. - De kruistochten, alhoewel
zij Palestina niet aan de Mahometanen ontrukt(,ll, hadden
toch heilzame gevolgen.
De onderlinge twisten hlSschen do kasteelheeren hielden op
De heeren en laten begonnen elkander. te waardeeren.
Veel laten werden vrijgemaakJ; en verkregeu verscheidene
voorrechten.
De kl'uisvaarten verhallStten den val bet leem.telsel,
daar zij het aantal lee.lel1 verminderden en de gemeentemacht ontwikkelden.
Zij deden bandel en nijverheid bloeien. Onze Ylaamsche
steden vooral trokken voordeel~n uit de betrekkingen, die
door de kruisvaardel'S met het buitenland aangeknoopt
werden. De Belgen hadden ook in het Oosten veel geleerd op het gebied der nij,"erheid. Zoo leerden z j el:
katoen spinnen en woven en werden et" met andere nuttige
uitvindingen bekend gemaakt.

-
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De Gemeenten.
Gilden. - Onder Karel den Groote reeds zag men
een aantal vrije lieden zich op een zelfde plaats vestigen,
rond kloosters, burchten, of in streken, die voordeelig
gelegen waren voor den handel. Om malkander des te
beter te kunnen ondersteunen en verdedigen, vereenigden
zij zich in genootschappen, die men gilden noemde (naar
de bijdrage in geld, die elk lid moest betalen).
Oorsprong der Gemeenten. - In de l2de en de l3de eeuw,
naarmate de vrije lieden talrijker werden, voegden de
gilden zich bij elkander om zich samen te verweren tegen
de dwingelandij der heeren en om samen te werken en
bandel te drijven. Zij vormden nu groote vereenigin gen,
die men gtmeenten noemde.
Door de vrijheden, die zij bekwamen, door hun
koophandel en hun nijverheid werden de gemeenten
rijk en machtig, en werden zij een soort van gemeene_
besten, die elk hun eigen bestuur, hun eigene geldmiddelen,
bun eigene krijgsmacht bezaten.

Keuren en voorrechten. - De meeste vorsten beganstigden het ontstaan en de. ontwikkeling der gemeenten. Zij schonken, hun vrijheidsbriefJen of keuren,
waardoor hUll talrijke voorrechten of vrijheden werden
toegekend.
Die voorrechten werden overal Iliet op dezelfde
wijze verkregen. Hier bekwamen de gemeenten ze
voor bewezen diensten of kochten zij die af; daar
eischten zij ze met de wapens in de hand of werden
hun de vrijheden uit eigen beweging door de vorsten
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vergund. Vooral ten tijde der kruistochten bekwamen
de gemeenten "eel voorrechten in ruiling van geld en
manschappen.
Voornaamste voorrechten. - Die voorrechten verschilden van gemeente tot gemeente. De volgende voorname
vond men bijna overal.
De gemeenten mochten hun eigen bestuurders of
magist"aten kiezen.
De burgers mochten vrij gaan, komen, handel dlijven,
over hun goederen beschikken, trouwen, enz.
Zij mochten enkel onder de wapens geroopen worden
in geval van 's lands verdediging..
Zij betaalden Taste belastingen.
Elke gemeente mocht geld slaan en had recht op een
wekelijksche markt en een jaarmarkt of foor.
Iedere .gemeente had haar zegel, haar gemeentehuis,
haar geldkas.
Zij was omlingd met grachten en muren en bezat een
wachttoren of een belfot·t, waarin de klok hing, die de
burgers in tijd \'an nood bijeenriep, en waarin men ook
de vrijheidsbrieven of keuren bewaarde.

Magistrattl. - Elke gemeente was bl:'stuurd door
schepenen, die uitspraak deden in alle bestuurlijke en
rechterlijke zaken en het beheer hadden over de
geldmiddelen. Nevens de schepenen bestond de gemeenteraad, waarvan de leden meestal uit de mindere burgerklasse gekozan werden, terwijl de schepenen tot de
aanzienlijkste standen behoorden. De raadsleden moesten
in gewichtige omstandigheden de schepenen met hun
raad bijstaan,
De vorst nu zijn kant stelde ambtenaars aan,
2
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die het toezicht hadden over het gansche bestuur der
gemeente. Zij droegen den naam van baljuw, schout,
amman, enz.

Ambachten en neringen.
De ambachtslieden van.
een zelfde bedrijf vereenigden zich in genootschappen,
die men ambachten noemde. De vereenigingen van
handelaars kregen den naam van neringen.
De ambachten en neringen bezaten hun rechtbank;
hun vergaderzaal, een opperhoofd - of deken - een
kapel of een altaar in de een of ander kerk, een huJpkas
voor zieke of gebrekkelijke leden, een vaandel, enz.
Niemand mocht een ander bedrijf uitoefenen buiten
het ambacht, waartoe hij behoorde.
De ambachten waren samengesteld uit baxen, gexellen
en leerjongens. Om baas te worden moest men zes jaar als
leerjongen, twaalf jaar als gezel in een zelfden winkel
werkzaam zjjn en daarbij ten slotte een proefstuk als
bewijs zijner bekwaamheid afleveren.
Het aantal werkuren, de arbeidsloon, de prijs der
koopwaren werden door de ambachten en neringen
vastgesteld. Die slecht werk of slechte waar leverde
w('rd streng gestraft.
De ambachten en neringen oefenden zich ook in den
wapenhandel ten tijde van vrede, om zich te kunnen
verdedigen, wanneer het vaderland of hun vrijheden
bedreigd werden.
Toen ambachts- en koopliE'den zich onderling moesten
verdedigen, zich zei ven bebeeren, omdat zij bij hun
vorst geen bescherming, geen goed ingericht bestuur
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vonden, maakten de ambachten en neringen een nuttig
inrichting uit.
Later integendeel werden zij oorzaak. van het verval der nijverheid. Zij verhinderden allen wedijver
tusschen de bazen, die geen mededinging vreesden, altijd
volgens vaste verordeningen moesten werken en er
zich niet op toelegden verbeteringen in hun ambacht
in te voeren of hun voortbrengselen aan lagen prijs te
leveren.
Jaarmarkten en marlden. ~ De neringen verkochten
hun waren niet in winkels of magazijnen, maar op
bepaalde dagen op de markt. in ruime hallen.
Voor elke koopwaar bestond er een bijzondere halle.
Zoo had men vleeschhallen, vischhallen, lakenhallen,
enz.
De prijs der waren, de afmetingen der nitstallingen
wertten door verordeningen vastgesteld.
Buiten die gewone markten werden in de voornaamste gemeenten jaarmarkten of foore-n, gehouden,
die veel beweging bijbrachten en waarop handelaal'S
uit Duitschland, Frankrijk, Italië, Spanje, Engeland, ja,
uit de verre streken van het Oosten allerlei waren te
koop boden.
De jaarmarkt van Thorhout was de oudste en de
Yoomaamste. Zij werd ingesteld door graaf Boudewijn
III in het midden de· lOde eeuw. Marpretha van
Constantinopel en Gwijde van Dampierre schonken haar
talrijke voorrechten.
Zij duurde negentien dagen. Den eersten cbLg verkocht
men stoften en leder j den tweeden, eetwaren ; den
volgenden, paarden en vee, enz.
Bijzondere schikkingen stelden den prijs der herbergen
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vast, waar de vreemde kooplieden hun intrek namen,
Alle twisten en vervolgingen om schulden waren opgeschorst zoolang de markt duurde.
Een wijzenmannenraad deed uitspraak over alle geschillen en betwistingen, welke zich voordeden.
De foorcu, welke in onze steden nog bestaan, vinden
Imn oorsprong in die onde jaarmarkten.

Nijverheid en Handel. - In de 13de en de 14de eeuw
bereikten handel en nijverheid den hoogsten trap van
welvaart.
Vlaanderen en Brabant 'varen beroemd voor de linnen- en lakenweverijen. Luilr, Dinant en Bergen hielden
zich vOOlllamelijk met de metaalnijverheid bezig, die zich
aanzienlijk ontwikkelde na de ontdekking der steenkolen.
Do handel met het buitenland breidde zich merkelijk
uit ondel' do bescherming, die de kooplieden genoten.
De haven van Brugg(>, de eerste van Europa, was de
stapelplaats van alle kostbare koopwaren uit de Noorderen Zuidetlanden.
De Schelde, de I.eie met de kanalen, die gegraven
werden, de wekelijksche markten. en de fooren deden
den handel in bct binnenland bloeien.

:Dlefsche Hanze. -- In het midden der 13de eeuw
vel'eenigden zich Vlaamsche en Engelsche koopJieden in
een bond of ha1l,xe.
Alleen de kooplieden, die in de hanze aangenomen
waren, mochten handel drijven met Engeland. Zij waren
ook in betrekking met het midden van Frankrijk.
Zij beschennden zich onderling. Indien een vreemde
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koopman een hunner bedroog, weigerde men later nog
met hem in betrekking te komen.
De kooplieden van Brugge en IJperen stonden aan het
hoofd der hanze, die, eerst zeer bloeiend, in het begin
der 16de eeuw verviel en verd.ween.
Rijke en machtige gemeenten. - Onze Belgisohe gemeenten door hun mjbeden, hun nijverheid en hun
handel stegen ten top van rijkdom en macht.
Brugge, Gent, IJperen telden ieder meer dan 20000(}
inwoners.
Brugge was zoo rijk, dat men haar de goudwereld
noemde.
Poperingen, Waasten, Werviek, enz. waren insgelijks
belangrijke en bloeiende steden.
In Leuven, Brussel, Antwerpen. Mechelen,. in de
Luiksche en Henegonwsohe steden heersohten de meeste
bedrijvigheid en de grootste welstand.
Talrijke praalgebouwen getuigen nog van den rijkdom
der gemeenten. Wij noemen enkel de stadhuizen van
Brussel, Leuven, Gent, Oudenaerd~; de hallen van Bnlgge
en IJperen; de hoofdkerken van Antwerpen, Brussel,
Gent, enz.
Verval der gemeenten. - De gemeenten, eens zoo
machtig en .rijk, vervielen op het einde der 14de en gedurende de 15de eeuw.
Dat verval moet aan verschillende oOl'Z8.ken toegeschreven worden: aan de twisten, die in veel gemeenten
ontstonden tusschen het volk en de edelen; aan de
ijverzucht der bteden, die dezelfde nijverheid uitoefenden;
aan de zware belastingen, die de VONten hieven; aan
de strengheid, waarmede de BUl'gondische prinsen de
gemeenten kastijdden, die zich tegen hun gezag durfden
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verzetten, en in Vlaanderen nog, aan de verzanding der
zeehavens. IJperen, Brugge, Gent, Leuven, Luik en Dinant
vervielen het meest op dit tijdstip.

Ontwikkeling der Gemeenten.
Korte levensschets der vorsten, dia de Gntwikkeliug
der gemeenten begunstigd hebben.

GRAAFSCHAP VLAANDEREN.
Eerste graven. - De eerste graaf van Vlaanderen was
Boudewijn I met den IJzeren Arm. Hij had Vlaanderen
als erfelijk leen verkregen Vlm Karel den Kale, koning
van Frankrijk. Hij stiel'f in 879.
Zijn opvolgers waren Bondewijn 1I, de Kale, Aruold I,
de Oude, Boudewijn lIl, Arnold 1I, Boudewijn IV en
Boudewijn V van Rijsel.
Eerste vereeniging van Vlaanderen en Henegouw. - Na
den dood van Boudewijn V in 1067 regeerde zijn zoon
Bondewijn VI van Bergen, die reeds graaf van Henegouw
was door ziju huwelijk met Rijkhilde, de dochter van
Reinier IV ,'an Henegouw.
Deze vorst deed in zijn staten de grootste veiligheid
heerschen. Hij stichtte de stad Geeraardsbergan en schonk
haar een kenre, de oudste die gekend is.
De twee graafschappen bleven vereenigd tot het overlijden van graaf BOlldewijn (1070), die twee minderjarige
kinderen naliet. Arnold ilI, de oudste kreeg Vlaanûeren
onder toezicht van Robert den Fries; Boudewijn werd
graaf van Hellegouw onder voogdij zijner moeder Rijkhilde.
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VlaAnderen en de voogdij van haar zoon Arnold.
De Vlamingen stonden tegen haar op en met Robert
den Fries aan het hoofd, Yel'sloegen zij de gravin Rijkhilde
te KasseI in 1071.
De jonge Arnold sneuvelde in den strijd en Robert de
Fries ,verd gruaf van Vlaanderen uitgeroepen.

Vlaanderen na Robert den Fries. - Robert de Fries
werd opgevolgd door zijn zoon Robert II van Jerusalem
die een groot deel nam aan den eersten kruit, tocht.
De zoon en opvolger van Robert II was Boudewijn
Hapken, bekend om zijn strengheid en rechtvaardigheid.
Na Boudewijn Hapken regt;erde zIjn neef Karel de
Goede. Het 'Was een wijze en liefdadige vorst. Gedurende een hongersnood verlichtte hij zOQveel mogelijk
het lijden zijner ongelnkkige onderdanen en strafte hij
streng eenige lijke burgers, die het graan opkochten.
Hij had echter ook vijanden en den 2den Maàrt 1127
werd hij in de kerk van St. Donaas te Brugge lafhartig
vermoord.
Huis van den Elzu. - Dirk of Diederik van den Elzu. Na den .dood van Karel den Goede, die geen erfgenamen
achterliet, werd Wdlem van Normandië, door toedoen
van den koning van Frankrijk, als graaf van Vlaanderen
erkend.
Willem maakte zich hatelijk aan de Vlamingen, die
Dirk of Diederik van den Elzas, kleinzoon van Robert
den Fries tot graaf uitriepen. Er onstand nu een oorlog,
waarin Willem van Normandië het leven liet.
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Dirk van den Elzas bestuurde zijn onderdanen met
het beste beleid. Hij nam deel aan de tweede kruisvaart
en trok later nog tweemaal naar het Heilig Land. Hij
begunstigde het ontstaan van verscheidene vrije gemeenten en stierf in 1168.
Finps van den Elzas. - lI'ilips van den Elzas, zoon
en opvolger van Diederik, wordt de eerste 'lottgtWer
van Vlaanderen geheeten.
Veel steden, zooals Damme, Duinkerken, Hulst, kregen
van hem hun eerste vrijheden, terwijl hij die van
IJperen, Brugge, Gent, Qu,tenaarde enz, merkelijk uitbreidde.
Hij nam deel aan den derden kruistocht en stierf in
het Heilig Land in 1191.

Tweede vereeniging van Vlaanderen en Henegouw . Filips van den Elzas was zonder kinderen gestorven. Zijn
zuster Margaretha, die met Boudewijn den Moedige,
graaf van Henegouw, gehuwd was, erfde zijn nalatenschap. Vlaanderen en Hengeouw waren nu voor de
tweede maal vereenigd.
80udewljn IX van Constantinopel. - Boudewijn IX, de
oudste zoon van Boudewijn den Moedige, erfde Vlaanderen en Henegouw.
Rij bevoordeeligde koophandel en nijverheid en sohonk
zijn onderdanen talrijke vOOlTechten. Hij "erleende Henegouw zulke wijze wetten, dat men hem den Wetget'er
t'an HenegoUIUJ noemde.
Hij stierf in het Oosten in 1204. (Zie: Boudewijn

van Oonstantinopel, vierde kruüvaarl.)

Joanna vu Constantinopei. tinopel

Joanna van Constanvolgde haar vader Boudewijn IX. op. Zij
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huwde Fernanu van Portugal, die in twist geraakte met
Frankrijk en in den slag van Bouvines (1214) gevangen
werd genomen.
Joanna vcrgrootte de macht van verscheidene gem€ellten, en deed veel voor het welzijn yan Vlaanderen en
Henegouw.
Zij overleed zonder kinderen in 1244 en werd <>pgevolgd dOOl' haar zuster Margaretha.
Margaretha van Constantinopel. - Margaretha was gehuwd geweest met Bosschaart van Avenne en met
Willem vun Dampierre.
Zij wilde haar staten schenken aan de kinderen van
Willem van Dampierre.
Jan van A \"enue, zoon van Bosschaart, kwam hiertegen
op en verklaarde zijn moeder den oorlog, die maar ein..
digde dOOl' de tusschenkomst van den H. Lodewijk,
koning van Frankrijk,
Lo(lcwijk besliste, dat na Margaretha's dood Vlaanderen aan de Dampierre's en Henegouw aan de Avenne's
zou O'·Ol'gllan.
Onder haar bestuur boreikten de Vlaamsche gemeenten
den hoogsten trap van welvaart.
PRINS-BISDOM LUIK,
Notger. - Notger wordt aanzien als de voornaamste
stichter van het prins-bisdom Luik.
Hij vergrootte merkelijk het grondgebied, dat zijn
voorgangers van de Karlingers en de Duitsche keizers
verkregen hadden, en maakte van de stad Luik een der
schoonste steden van Europa.
Onder zijn bestuur he-erschten de grootste orde en·
veiligheid door gansch het ,bisdom. Hij stierf in 1008.
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Wazon. - Onder zijn opvolgers verdient genof'md te
wOJden : de prins-bisschop Wazon. die zich onderscheidde
door een buitengewone liefdadigheid gedurende een
grooten hongersnood.
Albert van Cuyck. - Deze prins~bisschop schonk aan
Luik ia 1198 de bekende groote Luiksche keure.
Ziehier haar voornaamste schikkingen:
Al de burgers van Luik zijn vrij.
De woning is onschendbaar: de arme man is k.oning
onder zijn dak.
Niemand kan door ander rechters gevon..isd worden,
als door de schepenen.
De goedêren mogen niet verbeurd verklaard worden.
De burgers moeten slechts de wapens opnemen in
geval van overrompeling van het grondgebied.
Hendrik van Dinant. - De burgers van Luik, door hun
handel en hun nijverheid, werden rijk en machtig,
E:venwel hadden zij geen deel in het bestuur; de edelen
~ekleedden alle bedieningen.
Op den duur begon het volk zijn rechten te eischen.
Hendrik van Dinant, alhoewel van edele afkomst, ondersteunde de mindere klas. Hij werd tot burgemeester van
Luik gekozen en deed de schepenen zweren, dat zjj
voortaan zich zouden gedragen naar de rechten en vrijheden des volks. Hij richtte ook de krijgsmacht der
ambachten in.
Later werd hij door het volk verlaten, van verraad
beschuldigd en moest hij de wijk nemen. naar Vlaanderen (1256)
Vrede van FexM. - Op het einde der XIIIde eeuw
brak in Luik een noodlottige burgeroorlog los, die hijna
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een halv.e eeuw duurde, ten gevolge van een twist
tusschen de adellijke familie van Waroux, welke ondersteund werd door de bisschoppen, en de heeren van
Awans, die het volk op hun hand kregen.
In 1312 werd een bloedig gel-echt geleverd tusschen
de -ambachten en de edelen, die uiteen werden gedreven.
Twee honderd edellieden werden levend verbrand in
Sint-Maartenskerk, waar zij een schuilplaats hadden gezocht. Het woedende volk had den tempel in brand
gestoken.
Adolf van de Mark, die het volgende jaar als prinsbisschop w~d aangesteld, wilde krachtdadige maatregelen
nemen tegen de onluststokers, maar vuurde den twist
nog meer aan.
Doch de beide partijen geraakten uitgeput en eindelijk werd in 1316 de vrede gesloten te Fexhe in Haspengouw.
De vrede van Fexhe bekrachtigde de groote Luiksche
keure van Albert van Cuyck en erkende uitdrukkelijk de
tusscheokomst van het volk in de wetgeving en het
bestuur van den Staat.
HERTOGDOM: BRABANT.
Eerste hertogen. - Godfried met den Baard, graaf
van Leuven en Brussel, werd in het begin der 12de eeuw.
de eerste hertog van Brabant, onder den titel van
Godfried I.
Twee vorsten van denzelfden naam volgden hem op
Godfried 11 en Godfried 111.
Hendrik I, de Oorloger, zoon en opvolger van Godfried 111, bevolkte de verlaten streken der Kempen,

-36 -

stichtte of vergrootte Herellthals, Hoogstraetell en
Turnhout, en schonk vrijheden aan veel andere gemeenten.
Hendrik II en Hendrik lIl, zijn opvolgen;, begunstigden
ingelijks de geml:lellten.

Jan I, de Overwinnaar. - Jan I, tweede zoon van
Hendrik lIl, werd te Brussel geboren in 1253. Bij den
dood zijns vaders in 1261 bestuurde zijn moeder het
hertogdom ; op vijftienjarigen ouderdom beklom hij zelf
den troon.
De Koeoorlog. - Onder zijn regeering had de zoogenaamde koeoorlog plaats. Een laat uit bet graafschap
Namen had in Luik een koe gestolen en werd opgehangen. Zijn heer, hiel'over verstoord, nam de wapens
op tegen de Lnikenaa"s en nu ontstond een oOllog, waaraan Jan I deelnam met de vorsten van Namen en Luxemburg. De strijd duurde wel drie jaar en kostte aan meer
dan 15.000 menschen het leven.
Slag van Woeringen. - Waleram IV, hertog van
Limburg, was kinderloos gestorven. Heinoud van Geldel'en
en Adolf van Berg, twee zijner bloedverwanten, twistten
om het erfdeel. Ad lf, zich te zwak voelende, verkocht
zijn recht aan Jan 1, terwijl Reinoud het zijn afstond
aan Hendrik VI, graaf \'an Luxemburg.
Na een aantal kleine gevechten, werd een bloedige
slag geleverd te Woeringen (1288). Jan I behaalde een
schitterende zegepraal. Limburg u'e'rd met Brabant
vereenigd en Jan I nam den titel aan van «Jan de
Overwinnaar :.
Bestuur van Jan I. - Nu hield Jan I zich voornamelijk bezig met het bestuur van zijn hertogdom. Wel-
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dra steeg Brabant tot een hoogen trap van voorspoed,
Verscheidene gemeenten, zooals Brllsse~ Antwerpen.
Leuven, Lier en Herenthais zagen hun voolTechten .vermeerderd.
Jan I gaf wijze wetten uit, gekend onder den naam
vaIl landkeuren, die voornamelijk moesten dienen om
alle dadeu van ga weid en verdrukking streng te beteugelen.
Koophandel, nijverheid en landbouw, kunsten en
wetenschappen stonden onder zijn hooge bescherming.
In 1294 stierf deze vorst te Lier, ten gevolge van een
wonde, die hij in een steekspel ontvangen had,
Blijde inkomst. - Na Jan I regeerden Jan 11 en
Jan Hl. Evenals in Luik kwamen ook in Brabant de
ambachten en neringen in opstand tegen de edelen,
welke uitsluitelijk het bestuur in handen Iladden.
Onder Jan 11 brak de oproer los te Brussel en te
Leuven. Om in het vervolg alle onlusten te voorkomen,
riep de hertog in een vergadering te Cortenberg, tusschen
Brussel en Leuven, de heeren en de afgevaardigden der
steden bijeen (1312). Vier heeren en tien afgevaardigden
van het volk zouden voortaan alle drie weken te Cortenberg zich vereenigen om te beraadslagen over het bestuur
van het herdogdom.
Jan II overleed nog hetzelfde jaar. Onder het bestuur van Jan III werden de Brabantsche steden overmachtig. Bij zijn dot>d in 1355 ging het hertogdom
over aan zijn schoonzooll Wenceslaus, hertog van
Luxemburg, die met zijn dochter Joanna gehuwd
was. De jonge vorsten werden plechtig te Leuven ingehuldigd.
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De vroegere hertogen zwoeren, bij zulke gelegenheid,
de vrijheden hunner onderdanen te eerbiedigen.
Alvorens Wenceslaus en J oanna te ontvangen, stelden de Brabantsche steden een lange reeks voorrechten op, welke de nieuwe vorsten onder eed beloofden
in acht te nemen. A&n die acte gaf men den naam van
Blijde Inkomst.
Haar voornaamste bepalingen waren:
Het grondgebied, Limburg er bij begrepen, moet ongeschonden blijven.
Al de keuren zullen te Leuven streng bewaard
worden.
Geen gewichtige besluiten mogen genomen worden
zonder de toestemming der steden.
De leden- van het bestuur moeten Ïn het hertogdom
geboren en woonachtig zijn.
Alle jaren zullen er in de steden andere magistratcn
aangesteld worden.
De Blijde Inkomst werd later bij elke vorstelijke inhuldiging nog _uitgebreid.

Strijd der Vlaamsche gemeenten tegen
den koning van Frankrijk.
SLAG DER GULDEN SPOREN.
Gwijde van Dampierre. - Op het einde der 13de -eeuw
was Gwijde van Dampierre zijn moeder, Margaretha van
Constantinopel, in Vlaanderen opgevolgd.
Vlaanderen had het toppunt bereikt van rijkdom en
macht. Doch er bestond oneensgezin.dheld en afgunst
tusschen de verschiJlige volksstanden, tusschen de ambachtslieden en de rijke familiën.
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De koning van Frankrijk, Filips de Schoone, die een
begeArig oog op Vlaanderen had geslagen, stookte onderduims den twist aan. Er ontstonden twee partijen :
de l.Jeliaat·ts (Franschgezinden, meestal edelen en rijke
bl11'gers) en de Klauwaarts (de volkspartij, die het met
den graaf hield).
Vlaanderen vereenigd met Frankrijk. - Gwijde wilde
zijn dochter uithuwelijken aan den zoon van den koning
van Engeland. Filips de Schoone zocht dit huwelijk te
beletten. Hij hield eerst de prinses gevangen en later
den graaf, die een verbond met Engeland tegen Frankrijk
hali aangegaan.
In l~OO veroverde hij Vlaanderen en vereenigde het
met de Fransche kroon ; Jakob van CMtillon werd
aangesteld als bestuurder van Vlaanderen.
Brugsche Vroeg metten. - De Vlamingen droegen niet
lang het vreemde juk. Twee moedige Bruggelingen,
Jan Breidel (deken der beenhouwers) en Pieter de
Gortinck (deken der wevers), stelden zich aan het hoofd
van een klein leger, maakten zich 's nachts van Brugge
meester en vermoordden al de Franschen, die zich in de
stad bevonden, en de woorden Schild en Vriend niet
konden uitspreken.
Deze gebeurtenis staat in de geschiedenis bekend
onder den naam van Brugsche VroegmeUen.
Slag der Gulden Sporen. - Filips de Scboone zond
een machtig leger af om Vlaan tieren te straffen.
De Vlamingen, uit alle gemeenten bijeengestroomd,
wachtten de Franschen af op het Groeningerveld bij
Kortrijk en behaalden een schitterende zegepraal
Honderden Fransche edellieden, met hun aanvoerder
Robert van ArtoiS, vonden den dood op het slagveld.
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Uen raapte er 700 gouden sporen, waarna1lr men dezen
slag " Slag der Gulden Sporen" noemde (1302).
De strijd tusschen Frankrijk en Vlaanderen werd
voortgezet tot onder Robert van Bethulle, zoon en
op"olger van Gwijde.
In 1320 werd de vrede geteekend. Vlaanderen was
vrIj en overmachtig.
Slag bij KasseI. - Het bleef nochtans niet rustig in
Vlaanderen. De gemeenten raakten in twist met Roberts
opvolger, den graaf Lodewijk van Never!'!, en kwamen hl
opstand.
Filips van Valois, koning van Frankrijk, snelde
Lodewijk ter hulp en vel'$loeg de Vlamingen te KasseI
ia 1328. ZanllekiÎl, hun aanvoerder, bloef op het
slagveld.

JAKOB VA~ ARTgVELDE.

Honderdjarige Oorlog. - In de 14de eeuw waren
Filips van Valois, koning van Frankrijk, en Ednard lIl,
koning van Engeland. in oorlog om het bezit del' Fransche kroon. Hieruit volgde een strijd, die ongeveer
honderd jaar duurde.
Lodewijk van Nevers nam de partij op van pilips
van Valois. Hierop verbood Eduard Hl allen uitvoer van
wol uit zijn land naar Vlaanderen. De lakenweverijen
vielen stil en duizenden ambachtslieden geraakten zonder
werk en zonder brood.
Jakob van Artevelde. Het Gentsche volk ging
nu om raad bij Jakob van Artevelde, die om zijn
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geleerdheid en welsprekendheid de Wij:te Man van Gent
gehaeten werd.
J &kob stelde voor onzijdig te blijven. De Vlamingen
volgden dien raad en Eduard m liet weer wol naar
Vlaanderen komen. Handel en nijverheid herleefden.
Later evenwel wist Jakob, die Buwaard of bestuurder
van het graafschap was geworden, de Vlamingen te
he wegen de zijde van Engeland te kiezen.
Zij verbonden zich met de Engelsohen en te zamen
vernielden zij de Fransche vloot te Sluis in 1340.
Kort daarna werd de vrede geteekend, die heel voordeelig was voor Vlaanderen.
Zijnstestuur. - Negen jaar lang bleef Jakob aan het
ne tuur van het graafschap en zorgde hij voor de rust
en de welvaart van het volk.
Hij richtte dm raad .der drie leden van Vlaanderen
im Deze bestond JIit drie afgevaardigden van elk der
drie groote Vlaamsche steden: Brugge, Gent en IJperen.
Zij moesten met hem waken over de belangen van gansch
liet graafschap.
Dool' toedoen van Jakob sloten de gemeenten van
Vlaanderen, Brabant en Henegouw een nauw verbond,
waardoor de krijgsmacht dier gewesten vereenigd, een
zelfde muntstelsel aangenomen, en bepaald werd dat de
hAudel tnsschen die vereenigde staten vrij zou wezen.
Jammer maar dat de VJamingen zelven niet eendrachtig bleven. De Jakennijverheid had een grooten naijver
doen ontstaan tllsschen de voornaamste steden van het
graafschap. Op verscheidene plaatsen ontHtonden er onlosten. In Gent werd er een bloedig gevecht geleverd
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tussch~n

de volders en de wevers. Artevelde beteugelde
heel streng den opstand, en kreeg hierdoor veel geheime
vijanden, die het volk tegen hem opruiden.
Men beschuldigde hem van bedrog en landven·aad.
In 1345 werd de Wijze man van Gent in zijn eigen
huis vermoord.

FILJPS VAN ARTEVELDE.
Lodewijk van Male. - Lodewijk: van Male, zoon en
opvolger van Lodewijk van Nevers, was een groot verkwister.
Hij vroeg gedurig nieuwe belastingen, die de Gentenaars weldra weigerden te betalen.
Om van de Bruggelingen geld te krijgen, gaf hij hun
de toelating een vaart te graven van hun stad naar
Deinze.
De Witte Kaproenen. - ])e Gentenaars zagen hier een
nadeel in voor hun scheepvaart en kwamen in opstand.
De Witte Kaproenen, zoo hiet men naar hun hoofddeksel de oproeiige Gentenaars, liepen te wapen, joegen
de Brugsche vaartdelvers uiteen, plunderden en verbrandden een kasteel van den graaf.
Fllips vu Artevelde. - Lodewijk kwam hierop Gent
belegeren en uithongeren. De Gentenaars i.. den uitersten
nood, wendden zich tot Filips van Artevelde, Jie sedert
den dood zijns vaders stil en eenzaam leefde.
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Hij stelde zich aan het hoofd zijner medeburgers,
ging den graaf opzoeken, en trachtte, maar te vergeefs,
den vrede te verkrijgen.
Ziende dat er geen genade te bekomen was, ging hij
met zijn klein leger naar Brugge, waar Lodewijk zich
bevond. Hij versloeg den graaf en trok de stad Brugge
zegevierend binnen.
Lodewijk van Male ontsnapte met de grootste moeite.
Hij vluchtte naar Frankrijk om er de hulp van den
koning af te smeekell.

Slag van West-Rozebeke. - De koning van Frankrijk,
Karel VI, rukte met een ontzaglijke legermacht op
Vlaanderen af. Bij West-Rozebeke ontmoette hij Filips
van Artevelde aan het hoofd van 40,000 Vlamingen. Er
werd een vreeselijk(' slag geleverd. Artcyelde sneuvelde
met de helft van zijn leger (1382).
Vlaanderen onderwierp zich. Gent alleen, met Frans
Akkerman aan het hoofd, hield den strijd nog drie
jaar vol.

BESCHAVING.
Gedurende de eerste hellt van het leellroel'ig tijdvak was de
beschaving weinig voomitgegaan.
,4lhoewel het chl'istendolll de woeste zedm del' ol/de Belgen
veel verzacht h1ld, waren stelelI, I'oovell en plulldel'en gerneene
zal.ell. Geweld alleen I'egeel'de,
De landlieden 1II0l.'stell allel'lei zwal'e belastingen opbl'engen, en
daal'bij nog het land van hun leenheer liOsteloos bewel'l.en v66r
hun eigen lemaldl'el', De vooruitgang vdn den landbouw werd
hier.]ool' /lH'I·l.elijh verhinderd,
De nijverheid ontwilcl,elde zich ook maal' weinig; de lcoophandel alleen wel'd beschermd en bloeide in sommige steden, zooals

-44te Brugge, Gent en Antwerpen, die in dit tijdstip in aanzien
kwamen.
Kunsten en wetenschappen werden slechts beoefend door de
kloosterlingen. Het voll, en de edelen bleven diep onwetend.
De opkomst en ontwikkeling der gemeenten in de tweede helft
van het leenroerig tijdval, veranderde grootendeels den staat van
zaken. De inwoners der gemeen tm gehoorzaam'den aan vaste
wetten, en namen een strenge tucht in acht.
/Je landlieden moesten echter nog altijd drukl,ende lasten en
zware pachten opbrengen. Velen verlieten hun ellendige hutten
om in de steden een vrijer leven te zoeken, wat den al,kerbouw
zel,er geen voordeel aanbracht.
De nijveJ'heid was heel belangrijk geworden. Bij de ambachtslieden heerschte er een betrekl,elijl,e welstand.
De l,oophandel, die meer en meer bloeide, bracht mede voorspoed in de steden.
Met den handel en de nijverheid ging ook de beschaving
vooruit. Het onderwijs l,wam weder in eere. Scholen werden
geopend voor het volk_
Onze moedertaal werd beoefend en er ontstond een bloeiende
Vlaamsche letterkunde. Jakob van Maer]ant, die in f300 te Damme overleed, Lodewijk van Velthem en Jan Boendale zijn de beroemdste onzer schrijvers van dien tijd. De vorsten zelven hielden zich met de schoone letteren bezig. Boudewijn van Constantinopel en Jan J, de Overwinnaar, waren bekwame dichters.
De schilderl,unst was nog niet ver gevorderd. De bouwkunde
integendeel bracht wonderen voort.
In de f2de eeuw werd bij Luik de steenkool ontdekt door den
smid Lambert Houilleux (van daar den naam houille) ; WilleJD
Beukels 1Jan Biervliet vond in de t4de eeuw de wijze om haring
tp. ltalten.
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v.
BrRfiONDISOH TIJ DV.AK.
(1384-1482).

Opkomst van het Huis van Burgondlë.
Vlaanderen komt aan Burgondii!. - Lodewijk van Male
overleed in 1384. Hij liet een dochtt'r ua, lfargaretha
van Male, die gehuwd was lllet Filips deu Stoute, hertog
van Burgondië.
Filips volgde zijn schoonvader op. Vlaanderen kwalll
aan het Huis ,'an Burgondië.
Filip. de Stoute. - Jan zonder Vrees. - Filips de·
Stoute herstelde den vrede in rIaanderen. Koophandel en
nijverheid, welke dool' de hmtste onlusten veel baddea
geleden, herleefden. Bij .zijn overlijden liet hij Burgolldië
en Vlaanderen aan zijn zoon Jan, bijgenaamd zonder
Vrees, terwijl zijn tweede zoon, Antoon, in bezit kwam
van BrIlbant en Limburg
Jan zonder Vrees werd door het volk zeet bemind.
Onder zijn r~goering harldell de Luikenaars de wapens
opgent tegen hun keurvorst, zijn bloedverwltIlt. Hij versloeg ze te O/Me iu 1408.
Elf jaar later word hij ven'aderlijk vel'Dloord op de
brug van Montei'eau, in Frankrijk, op bevel van den
Franscben kroonprins.
FILIPS DE GOEDE.

Filip. wreekt den dood zijns vaders. In 1419
begon Filips de Goede te regeeren. Om den dood
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van zijn vader, Jan zonder Vrees; te wreken, verbond
hij zich met de Engelschen en veroverde met hen bijna
geheel Frankrijk.
Later nochtans verzoende hij zich met den koning van
Frankrijk, Karel VII, en hielp hem de Engelschen verdrijven.
Vereeninging der Belgische provinci@n onder 66n zelfden
schepter• - Het gelukte Filips al de Belgische gewesten,
uitgenomen het prins-bisdom Luik, onder zijn gezag te
vereenigen.
Van zijn vader erfde hij in 1419 Vlaanderen en
Burgondiä.
In 1429 kocht hij het graafschap Namen van Jan UL
In 1430 erfde hij de hertogdommen Brabant en
Limburg van zijn neef Filips van St. Pol.
In 1433 dwong hij Jakoba van Beieren, zijn nicht,
hem haar staten, de graafschappell HP/Mgouw, Holland
en Zeeland af te staan.
Eindelijk in 1443 bekwam hij het hertogdom L,~
burg van zijn moei, ElisahAth van Gorlitz, voor een
jaarlijksche levensrente.
Het gebied van den grooten Hertog flan het Westen,
zooals men Filips in verre landen noemde, strekte zich
uit van de Somme tot de Zuiderzee. AI die vere~nigde
gewesten maakten nochtans niet één enkelen staat uil
Elk hertogdom, elk graafschap, elke gemeente behielden
hun eigen bestuur.
Strijd tegen de Gemeenten. - Filips wilde zijn onderdanen aan dezelfde wetten onderwerpen. Hij poogde de
macht der gemeenten te verminderen en zocht bij elke
gelegenheid hun vrijheden in te korten.
Hij ontmoette echter een hevige tegenkanting.
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Brugge. - De Bruggelingen kwamen het eerst in
opstand tegen zijn beheer. Filips trok hun stad binnen
om den oprol3r te dempen. Het volk sloot achter hem de
poort en doodde een groot getal zijner volgelingen. Hij
ontsnapte slechts met de grootste moeite (1437).
Eenigen tijd nadien moesten de opstandelingen zich
onderwerpen. Zij werden veroordeeld tot de vernederendste straffen.
Gent. - Filips had zonder toestemming der gemeenten een belasting gesteld op het zout en het gemaal.
De Gentenaars weigerden te betalen en grepen naar de
wapens.
Eén bloedige oorlog ontstond, die in 1453 eindigde
door den slag van Gat·ere.. De Gentenaars werden
verslagen. Zij moesten een zware geldboete betalen en
verloren een deel hunner voorrechten.

Luik. - De Luikenaars, opgehitst dOQr Lodewijk XI,
koning van Frankrijk, hadden hun bissohop, een neef
van Filips, verjaagd.
De hertog trok tegen heu op, versloeg ze te Montenaken in 1465 en deed zich als landvoogd .,·an Laik
uitroepen.
Dinant. - De Dinanteezers hadden den hertog van
Burgondië diep beleedigd. Zij hadden namelijk zijn
zoon Karel in beeltenis opgehangen. Filips nam Dinant
in, liet de stad uitplunderen en tot den grond afbranden,
en deed 800 inwoners, rug aan rug gebondeb, in do
Maas werpen (1466).

Regeerhlg van Filips den Goede. -

Filips regeerde
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op koninklijke wijze. De grootste weelde en pracht
heerschten aan zijn hof. Schoone kunsten en wetenschappen werden door hem aangemoedigd. Hij beschermde
den koophandt'l der stad Antwerpen, maar liet dien van
Brugge en Gen~ alsmede de nij"erheid van Luik en
Dinant vervallen.
Filips richtte scholen op en stichtte te Bl1lssel. zijn
hoofdstad, de vermaarde Bibliotheek van Burgo"d'l·è'.

Het Gulden Vlies. - In 1430, ter gelegenheid van zijn
huwelijk met lsabella \'an Portugal, stelde hij de O,.de
'Van het Gulden Vlie8 in.
Deze orde bestond uit vooroame edellieden van een
onbatispelijk gedrag. Aan een halsband droegen zij een
vlies, samengesteld uit edelgesteenten, en dat een zinspeling was op den rijkdom, dien Vlaanderen te danken
had aan de. wolnijverheid.
Met deze instelling had FHips yoor doel het katholiek
geloof te beschermen en de openbare l'ust en orde te
handhaven.
Filips de Goede stierf in 1467 na een regeering van
48 jaren.
KAREL DE STOUTE.

Opstand der Gemeenten. - Karel de Stoute Waf! zijn
vader, Filips den Goede. opge"oJgd in 1467.
Hij wilde illsgelijks de gemeentemacht inkrimpen en
zijn staten uitbreiden.
Bij zijn inhuldiging te Gent namen de Gentenaars de
wapens op en eischten hun oude vrijheden weder. De
hertog gaf toe, om la~er zijn woord terug te trekken.
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Te Luik waren insgelijks onlusten ontstaan. Het volk,
aangehitst door Lodewijk XI, had den prins-bisschop
verjaagd.
Karel versloeg de oproerlingen te Brustheim in 1467,
en ontnam de stad Luik al haar voorrechten.

De zeshonderd Franchlmonteezen. - Het volgende jaar
stonden de Luikenaars nog eeM op. Lodewijk XI had
ze weder opgehitst Karel dwong Lodewijk met hem de
opstandelingen te gaan straffen.
Hij omsingelde de stad, die weldra in grooten nood
verkeerde. Zeshonderd inwoners uit Franchimont poogden Luik te redden. Zij overvielen 's nachts het Burgondisch leger, maar ,varden tot den laatsten man
gedood.
Karel trok Luik binnen, deed de stad uitplunderen
en in asch leggen (1468).
Deze schrikkelijke stlaf bracht de Gentenaars tot nadenken. Zij onderwierpen zich uit vrees van hetzelfde
lot te ondergaan.
DHI van Karel. - Karel wilde zijn staten, waarbii
hij Gelderland en den Elzas gevoegd had, in één onafhankelijk koninkrijk vereenigen.
Hij trad in onderhandeling met den keizer van
Duitschland, Frederik In, om den titel van koning van
Burgondië te verkrijgen. Doch Lodewijk XI, zijn gezworen vijand, verijdelde Karels plan.
Hadde Karel zijn doel bereikt, dan zou België deel
gemaakt hebben van een machtigen staat, en ware bet
misschien bevrijd gebleven van de oorlogen, die bet
later teisterden.
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Karel. val. - Van dan af viel Karel alles tegen. De
Elzassers, geholpen door de Zwitsers. waren tegen zijn
gezag opgestaan. Na de Elzassers bedwongen te hebben,
trok hij op tegen de Zwitsers, maar werd verslagen te
Granson en te Morat.
Hiel'op ging hij de stad Nancy belegeren, waar hij
een nieuwe nederlaag onderging en het leven liet
(1477).

MARIA VAN BURGOND~.

Moeielijke toestand. - Maria van Burgondië, die haar
vader Karel den Stoute opvolgde, beV'Olld zich van het
begin hater regeering in den moeielijksten toestand.
Het leger was te niet, de schatkist ledig, het land
verarmd en het volk misnoegd.
De gemeenten zochten hun oude vrij beden terug te
winnen. Lodewijk XI eischte Burgondië en ruide het
volk op tegen de hertogin.
De Gentenaars gaven gehoor aan den trouweloozen
Franschen kaning en kwamen in opr~er. Zij namen de
heeren Hugonet en Humbercourt, Maria's vertrouwelingen, gevangen en sloegen hun het hoofd af.
Maria'. huwelijk. - Lodewijk had zich van eenige
steden in Henegouw meester gemaakt Maria had een
beschermer, het land een verdediger noodig.
Op verzoek der Algemeene Staten (1) trad zij in
(I) Vereeniging van afgevaardigden uit de verschillende
provinciën.
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den eoht met Maa;imiliaan van Oostem'1'jk, zoon van
keizer Frederik lIL
Door dit huwelijk zou later bet keizel'jijk huis van
Oostenrijk aan de regeering komen in België. Heel het
land juiohte deze verbintenis toe; bet kreeg de ondersteuning van Duitschland tegen FrankriJk.
Maximiliaan stilde de gemeenten, versloeg de Fl'ansohen
bij Guinegate (1479) en berstelde den ,"rede.
Maria'. dood. - Maria stierf te Brugge in 1482, ten
gevolge van een val vau baar paard. Zij liet twee minderjarige kinderen achter: Filips en Margaretha.

Groote uitvindingen en ontdekkingen
in de Xyde eeuw.
De XVde eeuw is gekenmerkt door tal. van groote
nitvindingen en ontdekkingen, die een ganschell ommekeer
te weeg brachten in den staat van geleel'dheid des foln,
alsook in de krijgskunde, den koophandel en de
nijvorheid.

BoekdrukRunst. - De boekdrukkunst werd al vroP.g in
Belgiä ingevoerd. Wie ze uitgevonden heeft, weet men
niet luist. Meestal wordt Jan Guthemhe1"g, een Duitscher,
voor den uitvinder aanzien.
Dirk Martens, van Aalst, stiohtte in zijn geboortestad
de eerste drukkerij van ons land (1473). Later richtte
hij er een op te Leuven.
Onderwijs en beschaving gingen nu snel vooruit.
Talrijke en goedkoope boeken vervingen de zeldzame en
kostbare handschriften.
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Kompu. -

Het kompas, dat reeds lang door de
Chineazen gekend was, werd in 1302 door den Italiaan
Ilal'ÎO Gioja verbeterd t'n met goed gevolg gebezigd.
De zeelieden, die tot nu toe zich bij de kusteIl moesten
houden, konden veilig den uitgestrekten Oceaan doorvaren. De zeevaart ontwikkelde zich ell daarmede ook
de koophanPel en de nij verheid.

Ontdekking van Amerika. -- In 1492 werd Amerika
ontdekt door Okristoffel 00lomhll8 van Genua. Uitgevaren om een niemv ~n weg' langs bet Westen te zoeken
Daar OOllt-Indië, landde bij op een eiland van het nieuw
werqlddeel aan. Bijna geheel Amerika. kwam in het bezit
der Spanjllards, die er groote schatten vonden.
In 1498 vond de Portugees Vasco de Gama den weg
UfUlr OlJst-lndië, laugs do Kaap de Goede Hoop.
Door die twee ontt'ekkingen werd de handel zeer
uitgebreid en ging bij meest over in de handen der
Spanjaards en der .I:'OItugeezen.
Buskruit. - In de 148 eeuw werd het buskruit uitgevonden, volgens sommigen dool' Berthold Smartx, een
Duitschell monnik, volgens anderen door Bogel' Bacon,
een Engelscheu kloosterling.
De manier van oOl·log voeren werd nu teenemaal
gewijzigd. De kanons en de vuurroeren vervingen de
vroegere wapens. De zware ham assen der ridders vielen
in onbruik.
In den slag van Orecy (l346), waar Lodewijk van
Nevers sneuvelde, werd het buskruit voor de eerste
maal gebezigd.

-

53-

BESCHAVING.
Gedurende het Burgondisch tijdval, waren nijverheid en handel in vollen bloei. Brussel, Mechelen en Lier waren beroemd
V001' hun .la hens en Iwnten, Leuven voor zijn huidevetterijen en
pelswerl,en, Brugge, Doomil, en Oudenaarde voor hun tapijten.
De handél van Bl'ugge begon zich stilaan naar Antwerpen te
verplaatsen, Een scheepstimmerwerf I.wam tot stand in het land
van W.aas, twee mijlen van Antwerpen,
Eenige Bruggelingen, die handel dreven met Portugal, ontdekten een der Azoren-eilanden, en stichtten er een bloeiende
kolonie, die den naam lereeg van « Nieuw-Vlaanderen »,
Op het einde van dit tijdvale verviel de nijverheid in verscheidene gemeenten. Veel behwame werhlieden gingen in den vreemde fOl'tuin zoeleen, Onder deze bevond zich de Bruggeling, Jan
Van Gobeelen, de stichter der vermaarde tapijtweverij der « Gobelins », te Parijs.
Over den landbouw gedU1'ende dit tijdperk wordt weinig gezegd. De landman bleef nog altijd de geringste man: al'Tnelijk
geldeed, met minachting bejegend, moest hij voor een harig loon
zwaren arbeid verrichten.
De ambachtslieden echtel' hielden niet op zich te verrijleen.
Doch de overdl'evene pracht, die de Burgondisch~ vorsten aan
hun hof ten toon spreidden, werd weldra door het volle nagevolgd, dat te midden der feestelijkheden van allen aard, allengskens zijn zelfstandigheid verloor,
De schoone kunsten ontwikleelden zich bovenmate, De schildet'kunst wel'd met glans beoefend door de gebl'oeders Van Eyck
en door I1ans Memling.
De bouwleunst deed de prachtigste gebouwen oprijzen, zooals :
de hoofdkerleen van Antwerpen, Brussel, Lier, Mechelen; de
stadhuizen van Leuven en Brussel. Jan Appelmans, Maarten
Utenhoven en Jan Van Rnysbroeck ware1l bekwame bouw
meesters,
De schoone kunsten drongen ook door in de voortbrengselen
der nijverheid, De tapijten stelden niet alleen figuren en bloemen
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voor, maal' ;clfs gausche tafe reelen, ,il wat de nijverheid VOOl·tbracht, onderscheidde zich niet enlcel door deugdelijkheid, maal'
ooi, door I,eurigheid en lcundige uitvoeling,
lJe muzielc Icwam in eere onder de hertogen van Bur!1ondië.
Jan Tinctor, V!1n Nijvel, was e~ bel'oemd toonkundige.
De geleerdheid deed oolc snellen vooruitgang. De Leuvenaehe
Hoogeschool, dOOI' lan I, hertog van B,'abant, gesticht, was il&
vollen bloei. De meeste steden en dorpen hadden hun rf'del·ijl.ersl'flmel·s, die ;ich met letterlcunde onledig hielden.
Jan Froissnrt, van Valencijn, en Filips van Komen verwierven
een schoonen naam in de Fransche leUel'kundr, als I;ronijlc- ol
!1eschiedschrijvers.
Vlaalllsche schrijl!CI·S uit dien tijd :sijt~ ons niet bekend. liet
Burgondisch tijdval. was noodlottig voor onze moedertaal. liet
Fransch verdl·ong dIJ Vlaamsche taal aan het hof der hertogen.
De edelen t crachtten onze spraak ; de rederijkÎ!rs volgden het
voorbeeld der !1rooten, kleedden het Vlaalnsch op zijn Fransc1&
in, en brachten duizenden bastaardwoorden in onze taal.
In dit tiidv,,'. vond Lodewijk Berken de kunst om de diamanteil te slijpen, Jan van Eyck de oliever/schildeling en vervaardigde 'ltell te Aalst het eel'ste Idokkenspel.

VI.

EERSTE OOSTENRIJKSOH TIJDVAK.
(1482-1556)

FILIPS DE SCHOONE.
MlJXimlliaan van Oostenrijk. - Na den dood van Maria
van Borgondië regeerde haar echtgenoot, :Maximiliaan van
Oostenrijk, in naam van zijn ZElon Filips.
Hij was gedurig in twist met de Vlamingen, vooral·
met de Gentenaars en de Bruggelingen. Zijn gesohil..
len met Brugge waren voornamelijk de oorzaak van
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het verval dier stad, wier handel en rijkdom naar
Antwel pen overgingen.
In 14H3, bij het afsterven zijns vaders, werd hij keizer
van Dl1itBchland en ,erliet hij België.
Filips de Schoone. - Het volgende jaar werd zijn
zoon, Filips de Schoone, meerderjarig verklaard en als
vorst der Nederlanden ingehuldigd.
Filips huwde te Lier, in 1496, Joanna van Spanje,
dochter van Ferdill8nd, koning van .A.rragon; en van
Isabella, koningin van Castillië, die over gansch Spanje
heerschten.
Ten gevolge van dit huwelijk erfde Filips in 1ó05; bij
den dood van IfJabella, een deel van Spanje, terwijl zijn
zoon Karel later geheel het Spaan~che rijk in bezit
kreeg. Die vereenigillg met Spanje had noodlottige gevolgen voor ons land, dat weldra niet meer door den vorst
in persoon, maar door landvoogden. bestuurd en als
wingewest behandeld werd.
Filips de Schoone stietf in 1ó06. Zijn vrouw Joanna
werd zinneloos van droefheid.

KAREL V.
Regentschap van Margarelha van Oostenrijk. - Karel V
was de zO'.m van Fill ps den Schoone en van Joanna van
Spanje.
Hij werd in 1óOO te Gent geboren. Hij was nog maar
een kleine zesjarige knaap, toen zijn vader stierf.
Zijn moei, Margaretlla van Oostenrijk, weduwe van
den hertog van Savuië, nam gedUlende zijn minderjarigheid het bewind onz('r provinciën in handen. Na Kare~
troonbekJimming bleef zij onze gewesten besturen als
landVoogdes.
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Onder het wijs beheer dezer prinses leefde ons land
in vrede en welvaart.

Karels opvoeding. -- Karel kreeg een verzorgde opvoeding. Zijn leermeesters waren Willem van Croy en
Adriaan Boyens, die later paus werd onder den naam
van Adriaan VI. Onder hun leiding maakte de prins
snelle vorderingen in de wetenschappen en werd hij
zeer bedreven in den wapenhandel en de krjjgskunde.
Als hij vijtien jaar oud was, ,verd hij meerderjarig
verklaard en begon hij te regeeren.

Zijn staten. - Karel erfde van zijn vader België,
uitgezonderd Luik, en het grootste deel van Holland. Hij
kooht daarbij Friesländ en v~overd~ Gelderen. Zoo
heersohte hij over de xeventien provinciën de,. Nederlanden.
Bij den dood van Ferdinand, zijn moederijjken grootvader, in 1517, verkreég hij Spanje, het koninkrijk der
beide Siciliën en de uitgestrekte Spaansche bezittingen
in Amerika.
Eindelijk bij het afsterven van Maximiliaan, zijn vaderlijken grootvader, werd hij tot keixer t:all, Duitsckland
uitgflroepen onder den naam van Karel V (1519).
Karel was nu machtiger dan een vorst in Europa
geweest was sedert Karel den Groote. Hij was meester
over de Zeventien Nederlanden, Dnitschland, Spanje en
een gedeelte van Italië.
Voor België was deze toestand weinig voordee1ig.
De keizer moest zich met te veel verschillende belangen bezig houden, om het welzijn onzer provinciën
te kunnen behartigen. Ons land was om zoo te zeggen
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bij andere staten ingelijfd en moest de wapens opnemen en belastingen betalen voor zaken, die het oltverschillig of onbekend waren.
OorlDg met Frankrijk. - Karel V was bijna aanhoudenll in oorlog met Frans I, koning van Frankrijk, die
mede naar de keizerlijke kroon had gedongeIl en Karels
vt>rheffing benijdde.
In 1525 versloeg Karel zijn vijand te PavJa (Itallê)
eD hield hem een jaar gevangen te Madrid. Frans I
weId maar losg.. laten op voorwaarde, dat hij zou afzieu
van alle aanspraak op Burgondië, Italië en zijn opperleenheerschap van Vlaanderen.
Later verbrak de Fransche koning zijn woord. en de
oorlog begon opnieuw.
De vrede werd eerst in 11129 gesloten (vrede der
Dfi,lIzeu). Burgondië kwam aan Frankrijk.
De Hervorming. - In het begin der XVlde eeuw had
een Duitsche monnik, Maart. n Luther, zich van de
Roolllsche Kerk afge~cheurd. Hij \"elk01ldigde een nieuwe
leering, het Protestanti.qmllS of den Hervormden godsdienst.
Veel· Duitsche prInsen kleefden de nieuwe let:rstelJingen aan, die ook bij ons talrijke aauhangers vonden. Men noemde. ze Lutherane1''', later ook }yotes-

tanten.
Karel vel'Zette zich uit al zijn macht tegen de Hervorming. Hij ging in Duitl>cb1.aDd de Protestantsche
Pri"sen, die ZICh tt>gen hem verbonden hadden, bevechten, en verslot'g ze te Mühlbeig (1547). In zijn
plakkaarten van 1650, sprak hij de strengste straffen
uit tegen de kettel1l.. Hij kon nochtans de Hervorming
niet wtroeien. In Duitschland was hij verplicht d~ vrije
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uitoefening van den Protestantschen godsdienst toe te
staan.

Tochten tegen de Turken. -

Solimnn II, sultan der
Turken, wilde zich vau Midden-Europa meester maken.
Reeds was hij tot in Weenen doorgedrongen, toen Karel
tegen hem optrok, hem versloeg en naar Turkije te~ng
dreef (J 532).
Hierop zeilde Karel met een groote vloot naar Tunis
(Noord-Afrika). Geduchte zeeroovers, insgelijks Turken,
maakten de Middellandsche Zee onveilig. Zij plunderden
de vaartuigen en namen de schepelingen gevangen.
Karel bemachtigde Tunis en verloste 20.000 christene
slaven.

Maria van HongariU. - In het jaar 1530 was Margaretlla
van Oostenrijk te Mechelen gestorven.
Karels zuster, Maria van Hongariä, volgde haar op als
landvoogdes der Nederlanden.

Opstand te Gent. - De keizer was opnieuw in oorlog
met Frankrijk. Hij had veel geld noodig.
De landvoogdes eischte buitengewone belastingen,
die de Gentenaars niet wilden betalen. Men sloeg te
Gent aan het muiten en bedreef er allerlei baldadigheden.
Karel V sloot een wapenstilstand met Frans I en
kwam onverwachts voor de oproerige stad.
Gent werd schrikkelijk gestraft. De voorrechten werden afgeschaft, de goederen der ambachten verbeurd
verklaard. Zes· en-twintig belhamels werden onthoofd.
De. magistraten met de gespaarde opstandelingen, moesten barrevoets en blootshoofds, in hun hemd, met

- ó»den strop aan den bals, des keizers· genade komen
afsmeeken.
De stad moest daarbij een zware boete betalen, waarmede Karel het Spanjaardskasteel deed bouwen (1540).

Nieuwe oorlog met Frankrijk. - De vrede van Orepy
in 1544 stelde een einde aan den langdurigen twist met
Frankrijk.
Nochtans in de laatste jaren zijner regeering, moest
Karel nog te velde trekken tegen Hendrik II, den opvolger van Frans I. De vrede van Vaucelles (1555) schorste
den oorlog voor 5 jaar op.
Troonafstand van Karel V. - In 1555 stond Kare~
uitgeput door de vermoeienissen zijner regeering, in een
plechtige vergadering te Brussel, de Nederlanden af aan
zijn zoon Filips:
Het volgende jaar schonk hij hem Spanje met de
overzeesche bezittingen.
Zijn broeder Ferdinand verkreeg de keizerlijke kroon
van Duitschland.
Karel verliet ons land en ging zijn laatste dagen
overbrengen in een klooster van Yuste in Spanje. mj
overleed daar io 1558.
Bloei van Antwerpen. - De onlusten in Brugge en de
verzanding der haven van Damme hadden den handel
overgebracht naar de stad Antwerpen, voordeelig gelegen
aan den breeden en diepen Scheldestroom.
Onder K.arel V bereikte Antwerpen den hoogsten trap
van voorspoed. De keizer bevoordeeligde de scheepvaart.
De voortbrengselen uit zijn bezittingen in Amerika
gaven den handel een nieuw leven.
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Duizenden schepen bezochten jaarlijks de Antwerpsche
haven. Voortbrengsels uit alle land..n werden er verhandeld, en men hoorde er alle bekende talen der wereld
spreken. De stad telde een bevolking van ruim 100.000
inwoners.

BESCHAVING.
Hct eerste Ooslenrijksch tijdval, was voor België een tijdstip
van vooruitgang en bloei in zal.e van Iwophandel, nijverheid en
landbouw.
De lcoophandel was onde,' I.eizer Karel voor goed t'an Brugge
tiaar Anttverpen overgegaan.
Wat de nijverheid beh'eft, de "ijl,e tapijten, de fijne zijdelI.
wollen en linnen weefsels, die-in l'luande1'en vervaa1'digd we/de", bleven alom gezocht en geprezen,
De !undboullJ en de veeteelt stegen meel' in aa11.:ien en hielpelI
mede, om den welstlmd van het land te verg1·ooten.
België wel'd een der gelukliigste en "ijkste landen del' we1·el(l.
De schil4el'- en beeldhouwkunst bereil.ten een tot !lan toe 011bekenden trap van volmaaktheid. Quinten Ml'tsijs van Anhv(,l~
petl, Bernard van Orley van Brussel, Patinier van Ditlant, Maarten de Vos van Antwerpen, zijn de bel'oemdste schilders van dien
'tijd. Cgenraets van Mechelen was een bekwaam beeldhouwer.
Onder de geleerden en schrijvers vHlden wij : Dodol'ns van llechelen, die een vermaard kruidboek schreef: Andreas Vesae11lan
Bru88el, die zich als geneesheer en ontleedkundige onderscheidde; Marcus Van Vaarnewyck, lakob Meyer en Pieter d'Oudegerst, die verdienstelijlee geschiedschrijvers en letterkundigen
waren; Anna Bijns van Antwe1'Pt1I, die een goede dichteres was
en een zuivere taal schreef.
De rederijkerslcamers waren in vollen bloei; hun letterkundige prijskampen of landjuweelen waren vergezeld van prachtige
optochten,
In kennis en beschaving giflg hef "0l1. zeer vooruit.
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SPAANSCH TIJDVAK.
(1556-1700)

Groole feiten van de Omwenteling der 16de eeuw.
EERSTE JAREY DER SPAANSCHE HEERSCHAPPIJ.
Karakter van Filip. 11. - Filips 11, Spanjaard door
zijn geboorte en zijn opvoeding, sprak enkel Spaansch
en verachtte alles wat niet van Spaansche- afkomst was.
Onze> volksaard, onze vrijheden en onze rechten mishaagden hem.
Hij was heel trotsch, koel en wantrouwend van
karakter.
Omwenteling der XYlde eeuw. - In het begin zijner
regeering borst in de 'Nederlanden een omwenteling uit,
die tachtig jaar duurde en óns land geheel ten onder
bracht. lIen heet ze de omwentèling der 1(Jde eeuw of
ook wel de lacktigjariqe oorlog.
Het karakter van Filips, de haat tusschen de Spanjaarden en de Belgen, de strengheid, waarmede de koning
de ketrers vervolgde en het verblijf van een geducht
Spaanscb leger in onze gewesten, waren de voorname
oorzaken dier noodlottige omwenteling.
Oorlog met Frankrijk. - In 1557 had Hendrik II
den wapemdil$tand van Vaucelles verbroken. Hij werd
echter verslagen te St- QlI,intijn en te GretJelingen, dank
aan het kloek beleid en den heldenmoed van den graaf
van Egmont, die het bevel voerde over de Belgische
ruiterij.
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De vrede tusschen Frankrijk en Spanje werd nu voor
goed gesloten.

Margaretha van Parma. - Kort daarna verliet Filips
ons land, om het nooit meer weder te zien.
Vóór zijn vertrek had hij zijn zuster Margm'etha t'an
Parma als landvoogdes der Nederlanden aangesteld en
een Staatsraad van zes leden benoemd, die haar moest
bijstaan in het bestuur.
Wi1lem, prins van Oranje, bijgenaamd de Zwijger, en
de graven van Egmont en van Hoorn maakten deel van
dezen raad.
Misnoegdheid des volks. - Filips II wilde met alle geweld
de Hervorming in de Nederlanden te keer gaan.
Veertien nieuwe hisdommen werden op zijn verzoek in
België en Holland opgericht. De plakkaarten zijns vaders
t~gen (!e Protestanten werden met de grootste strengheid
uitgevoerd.
De Spaansche troepen, die hier verbleven, begingen
daarbij allerlei gruwelen.
Het volk begon lnidop te morreu. Margaretha zond te
vergeefs gezanten naar Spanje om den koning te verzoeken zijn dwangbevelen in te trekken of te matigelJ.
FiIips wIlde van geen toegeven hooren en het land
kwam meer en meer in gisting.
Eedverbond der Edelen. - In 1566 yereenigden zich
een groot aantal edelen om zich te verzetten tegen de
strengheid des konings.
Zij onderteekenden, t.en gétalle van twee duizend, de
vermaarde acte, bekend onder den naam van Compromis
of fi:edtel'bontl der Edllr'n.
B~j cedo beloofden zij elkander bijstand en bescher-
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ming en verbonden zij zich alle middelen in te spannen
om de vrijheid van godsdienst te bekomen.
Een smeekschrift in den zin van het Compromis werd
opgesteld en door drie à vierhonderd edelen aan de
landvoogdes in haar palAis te Brussel overhandigd.
Margaretha beloofde hun grieven aan den koning te doen
kennen.
Bij de verschijning der edelen \vas zij een weinig
ontroerd. Een heer van het hof fluisterde haar toe :
«Vrees niet, Mevrouw, het zijn maar geuzen».
De edelen namen dien spotnaam als een eeretitel aan.

De Beeldstormerij - De Hervormden, niettegenstaande
de vervolgingen, werden stouter en stouter; zij begonnen
sermonen te houden in de open lucht.
Het gemeene volk, door eenige heethoofden opgehitst
sloeg in Brabant en Vlaanderen tot de grootste baldadigheden over. Kerken en kloosters werden geplunderd en
verwoest. Beelden en schilderijen, de kostelijkste kunstvoorwerpen werden yerhrijzcld, de heilige vaten onteerd.
In de Onze Lieve V rouwe kerk van Antwerpen bleef
niets gespaard.
Deze buitensporigheden hadden gl'Oote gevolgen. Veel
edelen zagen nn het Eedverbond af en hielpen de
landvoogdes de nlst herstellen.
Filips, toen hij de gruwelen der beeldstormers vernam,
zwoer een ijselijke wraak te nemen. Hij zond den hertog
van Alfa met een talrijk leger naar België om zijn
bloedige bevelen ten uitvoer te brengen.
Duizenden koop- en ambachtslieden, talrijke edelen
verlieten onze streken en vluchtten over de grenzen.
De prins vau Oranje week naar Duitschland.
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DE HERTOG VAN ALVA.

Aankomst van Alva. - De hertog van Alva, een bekwaam,
maar streng en onverbiddelijk krijgsman, kwam in 1567
te Brussel aan.
Margaretha van Parma gaf haar ontslag als landvoogdes
en .A1va werd in haar plaats benoemd.

De Beroeneraad. - Zijn eerste \verk was het instellen
van den Beroerteraad of den Bloedraad, zooals liet volk
hem noemde. Het \"as een l't.chtbank, waarvoc)r allell
moesten verschijnen, die het Compromis onderteekend,
aan de beeldstormerij deel genumen of de bevelell des
konings niet blindelings uitgevoerd hadden.
Honderden personen uit alle .-tandeu werden door
dezen raad ter dood verwezeu. Willem van Orllnje en
andere vluchtelingf'n werden bij verstek tot eeuwigdurende ballingschap veroordeeld met verbeurte van al
hun goederen.
De twee meest bekende slachtoffers van den Beroerteraad waren de graven van EgnlOnt en van Hoorn. Zij
werden gevangen genomen en plichtig verklaard aan
hoogverraad. Beiden werden den 5 Juni 1586 te Brussel
op de Groote Markt onthoofd.
Het voJk beweende hen als martelaars.

Verzet tegen Alva. - Ondert~chen. had Oranje in
Duitschland een leger te been gebracht, en wa.'4 er
mede in de Ned~rlanden gevallen om de Spanjaarden
te bestrijden; doch zijn troepen werden door Alva
teruggedreven.
Alva's geldmiddelen geraakten uitgeput, en hij stelde
de hatelijkste belastingen in.
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Het volk weigerde ze te betalen; het begon zich meer
en meer tegen Alva's bestuur te verzetten en weldra
brllk de opstand yoor goed los.

Inneminu van den Briel. - De. Watergeuy.en in Holland
bevochten de Spanjaarden ter zee. Den In April 1572
namen zij den Briel in, een versterkte stad aan de
monding der Maas.
Holland, Zeeland en veel Belgische steden wierpen
het Spaansche juk af.
Doch Alva nam verscheidene afge\"allen steden opnieuw in en liet ze door zijn soldaten uitplunderen.
Terugroeping van Alva. -

De koning zag eindelijk
in, dat hij met strengheid de Nederlanden niet zou
winnen.
Alva werd in 1573 naar Spanje wedergeroepen. Hij
verliet onze gewesten, gevloekt door de Belgen.
Zijn -bestuur was voor ons land een aaneenschakeling
van rampQ!l en onheilen geweest.
DON. LODEW1IK VAN REQUESENS.

Bestuur van Requesens. - Don Lodewijk van Requesens, Alva's opvolger, was een zacht en vredelievend
man.
Om het volk te bedaren schafte hij den Beroerteraad af, alsook de hatelijke belastingen, die zijn voorganger had ingesteld. Hij deed uit het kasteel van
Antwerpen het standbeeld wegnemen, dat Alva zich
daar had doen oprichten en stond een a]gemeene nrgiffenis too.
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Hij kon nochtans de nlst niet herstellen en moest den
oorlog voortzetten.
Beteg van Leiden. - ' Requesens versloeg de twee broeders van den prins van Oranje op de Mookerheide (bij
Nijmegen).
Zijn troepen hadden intnsschen de stad Leiden belegerd. De stad verkeerde weldra in den uitersten nood,
maar gaf zich niet over. De inwoners verdedigden zich
hardnekkig. Willem van Oranje deed eindelijk de dijken doorbreken; de Spanjaarden moesten terugtrekken
en de stad was ontzet (1574)

Dood van Requesens. - Requesens oorloogde nog eenigen
tijd voort, tot dat hij in 1576 plotseling overleed.
DE STAATSRAAD.
DON JAN VAN OOSTENRIJK.

Spaan8che Furie. - lIlr was nog geen landvoogd aangesteld om Requesens te vervangen. De Staadsraad nam
het bestuur in handen.
De Spaallsche soldaten hadden sedert maanden geen
soldij meer ontvangen. Zij kwamen in opstand en bedreven de grootste euveldaden. Zij plunderden Aalst en
de omstreken, verwoestten. Maastricht en Antwerpen.
In deze laatste stad vermoorddeB zij wel zeven duizend personen en staken er zes honderd woningen in
brand.
Die gruwelen zijn bekend onder den naam van
Spaansche Furie.
Pacificatie van Gent. - Deze gebeurtenissen brachten
de Pacificatie 01 de Bevrediging 'Van Gent te weeg.

-

67-

De Zuidelijke provinciën verbonden zich met de Noordelijke, voornamelijk, ten eerste, om de vrije uitoefening
van den Hervormden zoowel als van den Roomschen
godsdienst te verzekeren, ten tweede om de Spaansche
soldaten uit het land te krijgen.
Don Jan van Oostenrijk. - In 1577 kwam Don Jan
van Oostemijk, de nieuwe landvoogd, in België. Hij nam
de Pacificatie van Gent aan, doch weigerde de vrijheid
van godsdienst aan de Hervormden toe te staan.
De Noorderprovinciên wilden zich daarom aan zijn
gezag niet onderwerpen en de opstand duurde voort.
Don Jan stierf vroegtijdig en werd opgevolgd door
Alexander Fanlee~, prins van Parma. (l578).

ALEXANDER FARNEES.
Verdeeldheid. - De provinciën van Noord en Zuid
waren in oneenigheid geraakt. De verdeeldheid groeide
nog· aan door de gewelddadigheden der Protestanten.in
Vlaanderen, die de uitoefening van den Roomschen godsdienst verhinderden, en kerken en kloosters plunderden.
Farnees maakte hiervan gebruik om het Spaansche
gezag in België te herstellen.
Unie van Utrecht. - WUlem van Oranje besloot nu de
Noorderprovinciën nauwer met elkander te vereenigen.
Door de Unie van Ut'recht, die zij in 1579 teek enden, scheidden zij zich van Spanje af en vormden
welhaast de Bep1.tbl'U!k de?' vereenigde provinet"ën. De
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prins van Oranje werd tot algemeenen be~tuurder uitgeroepen onder den titel van Stadhouder.
Eenige steden uit het Zuiden, zooals Antwerpen, Gent,
Brngge, IJperen, sloten zich bij de Unie aan.
Fransche Furie. - ln 1581 verklaarden de verbonden
provinciën Filips II van alle rechten vervallen op de
Nederlanden. Zij boden de kroon aan den Hertog van
.Alencon, broeder des konings van Frankrijk.
.Alen con aanvaardde het bestuur. In 1582 werd hij te
Antwerpen, als hertog van Brabant, en te Gent als graaf
van Vlaanderen, ingehuldigd.
Weldra merkte hij, dat bij slechts bij naam regeerde
en dat Oranje alleen heer en meester was.
Hij besloot dan zich bij verrassing vau Antwerpen en
a.ndere steden meester te maken. In sommige plaatsen
geh~kte hij; te Antwerpen echter werden zijn troepen
met. groot verlies door de inwoners terug gedreven.
Het jaar na de Fransche Furie, zooals men .Alencons
mislukte onderneming heet, stierf bij in Frankrijk.
Twee gedenkwaardige belegeringen. - Ondertusschen bad
Farnees den oorlog met goed gevolg voortgezet in de
Zniderprovinciën.
In 1581 bad Jlij de stad Doornik belegerd en ingenomen, niettegenstaande de heldhaftige verdediging der
prinses Ohristina van Lalaing, echtgenoote van den gouverneur det' stad.
Antwerpen alleen bood nog weders tand.
Het kostte Farnees veel moeite eer hij de stad kon
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bemachtigen. Hij deed de Schelde afsluiten en heel de
stad omsingelen.
De burgemeester van Antwerpen, Marnix van SintAldegonde, moest weldra in de overgave der stad toestemmen (1585).
Marnix van Sint-Aldegonde. - Deze was een der voornaamste onderteekenaars geweest van het Eedverbond
der Edelen en van de Pacificatie van Gent.
Hij stond later aan het hoofd van het gezantschap,
dat het bestu,ur der Nederlanden F:ing aanbieden aan den
hèrtog nn Alençon.
Dood van Oranje. - In 1584 was Willem "an Oranje
te Delft verradeJlijk om het leven gebracht door den
BUl'gondiër, Balthasar Geeraerts. Filips II had den moordenaar een groote belooning uitgeloofd.
Einde der Omwenteling in Belgil!. - -Heel België, uitgezonderd Oostende, was opnieuw aan Spanje onderworpen.
Farnees overleed iu 1592. Na hem regeerden nog vier
land \'oogden, waarvan de laatste, aartshertog Albert van
Oostenrijk, de voornaamste was.
Gevolgen der Omwenteling. - Bij de troonbeklimming
van Filips II was BelgIë het rijkste land der wereld.
Op het einde zijner rt'geering was het, door zijn
dwin~elandij en ten F:evolge der omwenteling, verarmd
en ontvolkt. Nijverheid, handel en landbouw waren te
niet. Onze bekwame werklieden waren naar vreemde
strekel! gevlucht, de kooplieden naar Holland \"erhuisd,
waar zij meer veiligheid genoten. De akkers wel'den niet
meer bebouwd. Het platte land, zoowel als de steden,
scheen uitgestorven.
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Holland daarentegen, dat onafhanke1ijk was geworden,
werd rijk en machtig.

ALBERT EN ISABELLA
Belgiä onafhankelijk. - In 1598 stond Filips TI de
Nederlanden af aan zijn dochter Isabella, die het jaar
nadien in het huwelijk trad met onzen landvoogd, aartshertog .Albert van Oo!.tenrijlr.
De Nederlanden moe'3~en nochtans aan Spanje terugkeeren, indien de aartshertogen zonder kinderen stierven.
Filips overleed in. 1598 .
.Albert en Isabella deden hun intrede in de voornaamste steden van Zuid-Nederland en werden overal met den
meesten. geestdrift ontvangen.
Ons land was vrij en onafhankelijk.
\
'Slag van Nieuwpoort. .- Beleg van Oostende. - De Hollanders wilden het oppergezag van .Albert niet erkennen.
De' strijd werd voortgezet.
Albert trok op tegen Maurits van Nassau, zoon van
Willem van Oranje, doch kreeg de nederlaag te Nieuwpoort (1600).
Daarop ging hij de stad Oostende belegeren, die nog
iu de macht der Hollanders was. Dat beleg duurde drie
jaar. De stad gaf zich maar over, nadat zij gansch
verwoest W'as (1601-1604)
Twaalfjarig besland. - De oorlog duurde nog eenigen
tijd voort. Eindelijk in 1609 werd een twaalfjarig
lJ"stand gesloten) dat de onafhankelijkheid der Noorderprovinciën erkende.

-71Voor ons land had het de gelukkigste gevolgen.
Koophandel, nijyerheid en landbouw herleefden en
talrijke uitgewekenen keerden in ons land terug.
De akkers werden weder bewerkt, steden en dorpen
opnieuw bevolkt, meer dan drie honderd kerken heropgebouwd.
De aartshertogen brachten de wetten, die in onbruik
waren geraakt, opnieuw in voege en herstelden de orde
en de veiligheid.
Het onderwijs werd aangemoedigd. Kunsten en wetenschappen vooral schitterden met buitengewonen luister.

Beroemde mannen. - Onder de groote mannen, die zich
beroemd hebben gemaakt in de kunsten, de wetenschappen of de letteren, gedurende de OO1'8te helft der
17de eeuw, telt men : de Bchilde1'8 ROOens, de prins der
Vlaamsche schildel'S, VlU~ Dijek, jordaens en Teniers)
allen geboren te AntwerpelJ de gebroeders Duques1l01f
beeldhouwe1'8 te Brussel ; de geleerde Justus Lipsius,
hoogleeraat te Leuven ; de wiskundige Simon Stevin,
van Brugge, en de geneesheer Va" Helmant, van
Brussel.
Dood der Aartshertogen. - Albort ovel"leed in 1621,
kort vóór het einde van den wapenstilstand. Hij
liet geen kinderen achter. Belgiö ging terug aan Bpanje
Isabella bleef onze pro,·inciën besturen als landvoogdes. Zij stierf in 1633.
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Belgil onder Fillps IV en Karel 11.
Verdrag van Munster. - Na het twaalfjarig bestand
werd de oorlog tusschen Spanje en Noord-Nederland
hernomen. mj eindigde in 1648 door het 'lJe'rdraq van
Munster.
Filips IV, koning van Spanje, erkende de onafhankelijkheid der Vereenigde provinciën en stond de sluiting
der Schelde toe. De vreemde schepen mochten niet
meer in Antwerpen komen j onze hande~ die eertijds
zoo bloeiend was, ging over naar Amsterdam. België
bleef aan Spanje onderworpen.

De Fransehen in BeIgil. - In de tweede helft der
17 de eenw viel de .l!'ransche kQning Lodewijk XIV,
herhaalde malen in ons land. H:j wilde een deel van
België innemen en zegepraalde in vel'Sclleidene bloedige veldslagen, die op onzen. bodem gelever,{ werden.
In 1697 werd de vrede gesloten. Karel ll, de opvolger van Filips IV, stond aan Frankrijk het Zuidelijk gedeelte af van Vlaanderen, Henegonw, Namen en
Luxemburg.
Einde der Spaansehe heerschappij. - In 1700 stierf
Karel 11, laatste afstammeling van Filips II. Met hem
eindigde in onze gewesten de Spaansche overheersching,
die koophandel en nijverheid vernield, ons -land verarmd
en ontvolkt, en het met puinen en rouw had overdekt.
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BESCHAVING,
GedUl'ende het Spaansch tijdval. gingen Iwophandel en nijvel~
Ileid ten ondel',
T'e beroe1'lell CII vel'del' de oorlogen met llollaud hadden de
I.ooplieden uit België verjaagd, Het tI'actaat van Munster, wam'dooI' de Schelde gesloten wel'd, gaf den genadeslag aan den koophandel,
Maar niet enkel de handel, ook de nijvel'heid verliet ons land.
O,,;;e bekwame werklieden verhuisden naaI' Engeland. Uit Ge.nt
(Illeen verh'okken tienduizend lakenwevers,
Met den landbouw was het ook allerongelukkigst gesteld.Daal'
waar gc.turig de o01'log woedt, waar de akkel's verwoest, de
oogst vemietigd worden, daar kan de landbouw niet bloeien,
De regeerillg van Albert en lsabella. bracht wel is waar eenige
vel'betering all11; mam' na hun dood verviel het land weder. in
den vorigen toestand,
Kunsten en wetenschflppen gingen echter met rassche schreden voorwaarts.
Buiten de beroemde mannen, opgenoemd in de les over Albel't
1'11 lsabella, zijn el' nog een groot aantal andere, die zich gedurende dit tijdvak onderscheiden hebben. Ze zijn te talrijk om ze
allen op te geven. Wij willen er slechts eenige opnoemen.
Snijders, Crayer, Brauwers en Erasmus Quellijn waren uitmuntende schilders, Jan Delcour van Luik was een vermaard
beeldhouwer, Paeschcn en Coeberger van Antwerpen waren be1'Oemde bouwkundigen, Onder de toonkundigen verdient genoemd te worden Roland de Lattre van Bergen.
Mercator van Rupelmonde en Ortelius van Antwerpen waren
zeer ervaren in de aardrijkskunde, Jan PaHijn van Kortrijk was
vermaard als geneesheer en ontleedkundige.
De Nederlandsche taal, die door het Spaansch bestuur verstooten werd, vond echter tal van beoefenaars; onde1' andere: Daniël Heins van Gent, Marnix van St. Aldegonde, Adriaan Poirters, Willem Ogier in België; Hooft, Jacob Cats, Vondel en lacob
nn Zevecote in Holland.
Kiliaan van Duffel schreef een woordenboek der Nederlandsche
taal,

-

74-

ROlld t~, ,~ticllite Chl'istoltel l'lulltijn tc .tllt.werpen dl! V('/'Plantijllsche dl'ukkel'ij, 111 liet begin del' jjde CCUlt' WCl'd
dooI' dell dl'ul.l((",' AbrahlllD VCl'hOCyell i/l Á/ltwcrpen IIct ('I!I'lIte
lIieuwsblad uitgcgeVtfl,
Onde,' de "cgeering lum .1lbe,.t cn ls/Jbefl/l kU'/llI/en door loc",llul,de

d~n

I'an den .boutcklmdige
tiglleid tot stand,

Co~bertrl'r

dl' Be/'g(,l1 nan B(/,.,,,hn,·-

VIll.

TWEEDE OOSTEXRTJKSCH TIJDVAK.
(1700-1794)

KAREL VL

Spunsche .rleniaoorlol. - Karel TI, koning van Spanje,
was in 1700 kinderloos gestorven. Hij bad bij testament
al zijn landen geschonken aan Filips van Anjon, kleinzoon van Lodewijk XIV.
De keizer van Oostenrijk, naaste bloedverwant van
den overleden koning, eisohte die erfenis voor zijn zoon
Karel, en sloot een verbond met Engeland en Holland
tegen Frankrijlr.
Nu oBtstond een OOrl9g die twaalf jaren duurde
en bekend is onder den naam van 8paanseke erfenia-

oorlog.
De Franscben war~ll op den duur gedwongen den
vrede te vragen. In 1713 werd de 'Vrede 'Van Utreoht
geteekend, die het volgende jaar door het wrdrag lIan
Rastadt werd bekrachtigd.
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Spanje kwam aan Filips van Anjou en België ging
o,er aan Karel YI, keizer Yall Oostenrijk.

Barreelentrabtaat. - In 1715 werd het zoogenaamde
Barreelentractaat te Antwerpen gesloten tusschen Holland
en Oostenrijk.
Daardoor kregen de Hollanders het recht een garnizoen
te leggen in Namen, Doornik, Meenen, Waasten, IJperen,
Yeurne en het fort Knocke, ten einde een balT.eel op te
richten tegen de veroveringszucht van Frankrijk.
De Schelde bleef gesloten en wij moesten. aan Holland
een schadeloosstelling betalen van l'uim één millioen
gulden.
Dit tractaat was heel nadeelig voor ons land, daal' het
onze provinciën verarmde en de heropbeuring nn koophandel en nijverheid onmogelijk maakte.

Anneessens. - Het harre.elentractaat .erwekfe in hei
land een algemeene ontevredenheid. De misnoegdheid
groeide nog aan, vooral te Brussel, toen de landvoogd,
de Markgraaf 'I'an Prie, ~en streng en hardvochtig man,
de .oorrechten des volks miskende.
Er ontstondcn erge onlusten in deze stad. De Pri6
rukte met een Duitsch leger in Brossel, herstelde de
orde, en deed vijf gildedekens in hechtenis nemen. Onder
hen bevond zich Ft'ans A1Ineessens, een zestigjarige
gtijsaard.
Ànneessens was schaliedekker en stoelmaker van
beroep. Hij was een rechtschapen verstandig en welsprekend man, uiterst verkleefd aan de belangen zijner
medeburge1l8 en daarom ook algemeen geacht.
Hij bleef zeven maanden gevangen en werd onschuldig
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ter dood veroordeeld. De vier andere dekens werden uit
het land gebannen.
Den 19D September 1720 stapte AnneesseDs met kalm
lemoed naar bet schavot, dat op de groote llaikt van
Brussel was opgericht. De beul sloeg hem het hoofd af j
de trouwe verdediger onzer vrijheden was niet meer.

Scheepvaartvennootachap. - De markgraaf, die zich eerst
zoo hatelijk had gemaakt, zocht nu de gunst des volks
te winnen. Bij bpproefde den handel op te beuren.
Onder zIjn beschermin~ werd in 1i22 een ScJteep,.aart'lJenltootsckap gesticht, dat is een maatschappij die voor
doel had bandel te drijven met de Indiijn, China en de
kusten van Afrika.
De zetel van die vennootschap was te Antwerpen
gevestigd, doch de handelshaven wae Oostende.
De maatschappij deed gun...;tige zaken, en ging voor
ons land een bron van algemeene welvaart worden.
Ongelukkiglijk, op het aandringen der Engelschen en
der Hollanders, die de mededinging van de Belgen
vreesden, ontbond Karel VI in 1727 de scheepvaartvennoot89haP.
Ons land bleef van alle handelsbetrekking met de
overzeesche gewesten verstoken.

MARIA THERESIA

Oostenrljk.eht opvolgingsoorlog,
Karel VI stierl
in 1740. Zijn oudl:lte dochtel', Maria-Theresia, volgde
hem op.

-71Nauwelijks had zij den troon beklommen of de keul'yorst van Beieren, die van haar familie was, maakte
aanspraak op haar erfgoed. Veel vorsten van Europa,
onder andere de koningen van Frankrijk, Pruisen en
Spanje verbonden zich met hem.
De bondgenooten vielen in Oostenrijk, maar werden
terug gedreven door de moedige Hongaren" die MariaTheresia '·onderstp.unden. Middelerwijl was de keurvorst
gest6rven en de vrede werd gesloten.
'Verovering van Belgiä door de Fransehen. De
Franschen evenwel legden de wapèns niet neder. Zij
rukten in België en versloegen te Fbntenoy (1745) de
Engelschen en de Hollanders, die onze provinciën verdedigden.
Heel ons land kwam in bezit der Franschen.
Door het verdrag Val, Aken in 1748 keerde het terug
aan Oostenrijk.
Karel van Lorreinen. Maria-Theresia zond haar
schoonbroeder, Karel VtUl Lorreinen, als landvoogd naar
België.
Karel verwierf spoedig de genegenheid der Belgen.
Onder zijn bestuur herleefden koophandel, nijverheid
en landbouw. Nieuwe gémeenschapswegen werden aangelegd en tal van u'aaie en nuttige werken uitgevoerd.
De landvoogd toonde zióh rechtzinnig verkleefd aan
'g lands vrijheden en instellingen en behartigde voortdurend de rust en de welvaart van België.
Hervormingen in het bestuur. - Door wijze maatregelen
bracht ::Maria-Theresia orde in het geldbeheer der provinciën en der gemeenten. Zij roeide ,eel misbruiken

-

78-

uit en voerde verscheidene verbeteringen in de wetgeving in.
Het onderwijs was vooral het voorwerp harer bezorgdheid. In 1774- kondigde zij een reglement af, dat het
lager ondprwijs inrichtte. Zij deed in vele steden middelbare scholen openen, en nam de Universiteit van
Leuven onder baar hooge bescherming.
In Brussel werd de Keixerlijke .Aca~mie 1:an 'liJttenschappen en leUeren gesticht, terwijl heel het land
door teeken- en schilderscholen tot stand kwamen.

Dood van Maria-Ueresia. - Karel van Lorreinen was
in 1780 te Tervuren., bij Brussel, overleden. Nog hetzelfde jaar stierf Maria-Theresia te Weenen, na een
regeering van veertig jaren.
Dat dubbel verlies dompelde heel het land in .rouw.

JOZEF Il. -

BRABANTSOHE

OMWE~-rnLlNG.

Eerste maatregelen. - Jozef II, zooh en opvolger van
Maria-Theresia,_ nam in het begin zijner regeering de
volgende maatregelen ten bate onzer gewesten.
Hij slechtte de sterk*en, die bezet waren door áe
Hollandsche garnizoenen krachtens het Barreelentractaat en dwong aldus de vreemde troepen ons land te
verlaten.
Daarna vroeg hij de opening der Schelde, maar hij
gelukte er niet in ze te verkrijgen De Hollanders betaalden den keizer liever een schadeloosstelling van tien
millioen gulden, en bleven meester van de mondingen
des strooms.

-79 Hervormingen. - Talrijke hervormingen werden door
Jozef II ingevoerd.
Hij wilde do bestuurlijke verdeeling ,'an ons land
veranderen en verdeelde het grondgebied in negen
kreitsen of kringen, zooals het tegenwoordig uit provinciën bestaat.
Ook het rechtsgebied werd gewijzigd door het insteL
len van rechtbanken van eersten aanleg, twee hoven van
beroep en een verbrekingshof.
Jozer deed nog de vrijheid van godsdienst uitroepen.
Hij schafte veel kloosters af, sloot de seminariën en
verving ze door een algemeen seminarie te Leuven.
Hij wilde zich insgelijks met de ceremoniêll in de kerkbemoeien, verbood de processiën, bedevaarten en ommegangen en bevooJ, dat men de kermissen heel het land
door op denzelfden dag zoude vieren.
Al die nieuwigheden brachten een groote ontevredenheid in het land teweeg.
Zeker waren veel veranileringen, die Jozef II in het
bestuur en de rechtspleging wilde brengen niet te misprijzen. Er bestonden veel misbruiken. Maar hij ging
te ver in zijn hervormingszucht en wilde zijn plannen
te spoedig doordrijven, zonder na te denken, dat de
Belgen aan hun oude instellingen en gebruiken innig
verkleefd ,varen.
Oorzaken der omwenteling. - De hervormingen, hiervoren
aangehaald, waren de voornaamste oorzaken der Brabantsche omwenteling.
De Kèix..erlijken of Oostenrijkschgezinden, die men
ook spottenderwijte Fe~gen (lafaards) noemde, keurden de meeste veranderingen goed. De Vaderlanders
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of Patriotten, die de besluiten des keizers niet wildeR
aannamen en· in groote meerderheid waren, achtervolgden de Feigen en begonnen zich tegen Jozef II te
verzetten.
In plaats van gehoor te geven aan de klachten en
smeekschriften zijner onderdanen, wilde de keizer zijn
maatregelen met geweld doen uitvoeren.
Eindelijk brak de opstand los.

Slag van Turnhoot - Een groot getal misnoegde Belgen
waren naar Holland uitgeweken.
De . advokaten Van der Noot en VOllck stelden zich
aan hun hoofd, en vonnden te Breda een klein leger,
;waarover zij het bevel gaven aan den kolonel Van der

Meersch.
De Patriotten rukten in de Ken1pen, verklaarden..Jozef 11
vervallen van alle rechten op Brabant en verslQegen het
Oostenrijkach leger te Turnhout (1789).
Heel het land stond nu op. In al de steden werden
de keizerlijke troepen verdreven en ons vaderland kwam
vrij.
Lu."{emburg alleen bleef in de macht der Oostenrijkers.

Verdealdheid der Belgen. - Doch de Belgen trokken
weinig voordeel uit hun overwinning. Zij verdeelden
zich in twee partijen, de JTonckiBten, die veranderingen
wilden brengen in het bestuur, en de Van der Nootistell,
die de vroegere instellingen zochten te behouden.
De partij van Van del' Noot kreeg de overhand,
Vonck moest naar Frankrijk vluohten, en Van der
Meerseh, die zich bij hem had aangesloten, werd gevangen
genomen.
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Leopold 1/. - Intusschen was Jozef H gestorven
Zij tbr, ,eder, Leopold II, die hem opvolgde, kwam met
een leger van 40.000 man op België af, en gelukte er
zonder moeite in zich van ons land opnieuw meester te
maken (1790).
Hij overleed in 179!!. Zijb zoon Frans IJ regeerde na
hem.
BESCH.\VING.
Bij den dood van Karel II wal'ell onze gewestcn lagCl' date ooit
gezonken. De ha/ldel was te niet. Enkele nijverheidstakken, het
lal.cn- en linnenweven en het kar&twerken, behielden eenige
lev P 1&digheid, Het volk was vernedel'd en ontmoedigd. On:;e
kunstenaal;s, die hier geen loopbaan meel' vonden, vertrokken
/laar Franlaijk, Italië en Duitschland.
Onde" dc lanye en vl'eedzame I'eyeel'ing t'all Mal'ia-Thel'esia
yeraakte ons land uit dien deerniswaardig en toestand. De buitenlandsche handel kon niet heropgebeurd worden; doch de 6innenlandsche handelsbetl·eld.ingen weloden Vlij levendig, dank
aatt het vCI'betel'en of aanleggen van tall'ijke gemeenschapswegcn, zooals dc Lctwensche vaal't, die in dc jal'en f71S0 tot f753
gegmven werd. en aan het opl'ichten van stapelhuizen in de
I~oornaamste' sleden.
Nieuwe nijverheidstakken werden ingevoerd. Zoo I.wamen
koctsenmakel'ijI!TI, zijdefabl-ieken én suil.elTaffinadelijen tot
stand.
De vischvanyst werd krachtdadig besckermd, De landbouw
genGot de wannste ondel'steuning van wege de vorsten.
De bevolking vem&ecl'derde in evenredigheid va" den welstand des lands.
Met den landbouw en de nijverheid herleefden de kunsten en
de wetenschappen,
De volgende kunstenaars en geleerden behoorden tot dit" tijdvak : de schilders Lens, Ommeganck en Herreyns, allen tuin
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Jlltwel'pen ; dl' becldhollwel's .Delynllx VIIII -Gent en Godechnl'les
1'011 Brussel; de toonk,mste11aal's Grétr~"van Luik ell Gossec van
rlJl"gllies (Ilenegollw)'; de olldsheidllklmdige Uuepsnct t'an OudenlUlI'{le en de ges~l;iedschl'ijlJel' Dcwez "fin Samen.

IX.
GR01j)WETTIG TIJDVAK.

(1794 tot hedt'n)

België onder het Fransch beheer.
Inval der Franachen. - Een schrikkelijke omwenteling
was in' Frankrijk losgebol'sten. Het koninklijk gezag was
el' vernietigd en door de Republiek vervangen (1792).
De Fransehen verklaarden den oorlog aan Oostenrijk
en vielen in België. Dumouriez, bevelhebber der Republikeinschc legermacht, b{\haalde den zegepraal in den
slag t'an Jemappes, den 6n November 1792, en deed
nog dezelfde maand zijn intr-ede in Brussel en in Luik.
Ons land kwam in de macht der Franschen,
Het volgende jaar wonnen de Oostenrijkers den slag
van Neê'l'winden, waarop België weder aan Oostenrijk
terugkeerde, Doch in 1794 verloren zij den slag van
Fleurus. De Republikeinen bemachtigden heel obs land!
het prinsbisdom Luik, dat tot hiertoe onafhankelijk was
gebleven, erbij begrepen.
Door het verdrag van Campo-Formio (Italië), dat in
1797 geteekend werd, stond Frans II onze gewesten af
aan Frankrijk.

-

83-

Bestuurlijke inrichting van on. land. - In 1795 werd
ons land bepaald met Frankrijk vereenigd. Het kreeg
een regelmatig bestuur en werd verdeeld in negen
departem.enten, die omtrent overeenkwamen met onze
tegenwoordige provinciën, namelijk:
Het departement
der Leie, hoofdplaats Brugge;
der Schelde, boofdplaats Gent;
der Beide NetMI1, hoofdplaats Antwerpen;
del' Beneden-Maas, hoofdplaats Maastricht;
der Ourthe, hoofdplaats Luik ;
der Wouden, hoofdplaats Luxemburg;
van 8amber en Maas, hoofdplaats Namen i
van Jemappes. boofdplaats Bergen i
der DijIe, hoofdplaats Brussel.
Ons land werd bestuurd volgens de Fransche grondwet, die alle borgers gelijk maakte voor de wet. en het
verschil tllssohen de maatschappelijke standen afschafte.
Na den slag van Fleurus badöen de Frallschen de·
nije Scheldevaart verkregen.
Nadeelen onzer Vereeldglng.. met de Republiek. - De
Belgen droegen met ongeduld de vereeniging van ons
land met Frankrijk.
De Republikeinen verspreidden zich met duizendtallen
in onze streken. Zij plunderden en. sloten do kerken en
kloosters, verbanden of doodden de priesters, die den
eed van getrouwheid aan de Republiek niet wilden
afleggen. Onze schoonste schilderijen en kunststukken
werden naar Parijs gevoerd.
Wij moesten ongehoorde belastingen betalen om de
kosten der Fransche oorlogen te dekken, het leger
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gedurig voorzien van voorraad en levensmiddelen, die
9ns betaald werden met assignaten (papieren geld zonder
waarde).
Maar wat de neemde overheersching bijzonder hatelijk
maakte was de conscriptie of militieloting.

hBoerenkrijg. -

Jaarlijks wees het lot een groot
aantal onzer jongelingen aan, die dienst moesten nemen
in de Fransche legers, en hun bloed vergo~n in de·
veldtochten van Italië en Egypte. Wee hem, die den
krijgsdienst trachtte te ontkomen.
In de Kempen. en in het land van Waas durfde men
zich nochtans tegen de conscriptie verzetten. Eenige
troepen dorpelingen boden wederstand en ondernamen
tegen de Franschen den Boerenkrijg, doch bezweken
alras onder de overmacht.

Napoleon Bonaparte. - Intusschen was een bekwaam
veldheer, een man vp.n groote wilskracht en helder verstand, namelijk Napoleon Bonaparte, eerst tot consl11 en
later tot keizer der Franschen uitgeroepen, onder den
naam van Napoleon I (1804).
Napoleon herstelde de inwendig'? orde. Hij stond de
vrije uitoefèning van den godsdienst toe, opende de
kerken en riep de pIiesters terug.
Hij moedigde koophandel en nijverheid aan en deed
heel nuttige werken: vaarten, bruggen, steenwegen
enz., uitvoeren. Te Antwerpen deed hij dokken graven, een scheepstimmerwerf aanleggen en kaaien bouwen.
Hij bracht eenheid in het bestuur, het gerecht en dewetgeving. Hiertoe stelde hij een wetboek op (Oodes
de Napoléon), dat nu nog grootendeels in voege is.
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Doch hij was -boveumate heerschzuchtig en poogde
gansch Europa aan zijn wil te onderwerpen.
Hij was gedurig in oorlog. Ons land moest drukkende
belastingen betalen en van jaar tot jaar meer manschappen leveren.

Napoleon's val. _. Zijn oorlogszucht bewerkte zijn val.
Hij overwon de Oostenrijkers en de Pruisen in
verscheidene veldslagen en bemeesterde een deel van
Spanje.
Bijna geheel het vasteland, Rusland uitgezonderd,
moest voor hem het hoofd bukken.
In 1812 trok hij met een ontzaglijk leger naar Rusland en drong tot de stad Moscou door, welke door de
Russen werd in brand gestoken. Koude en gebrek vernielden zijn leger en dwongen hem tot den aftocht.
De vorsten van Europa, dIe jaren lang door Napoleon
waren onderdrukt geweest, stonden nu op, vereenigden
zich en versloegen hem in 1813 te Leipzig (8aksen).
De Mogendheden trokken zegevierend Parijs binnen
en vel banden Napoleon naar het eiland Elba (1814).
Lodewijk XVIII werd koning van Frankdjk.

Het Koninkrijk der Nederlanden.
Vereeniging van Belgiti m6t Holland. - Door het vP'l'drag
t'an Pa.rijs (1814) besluten de mogendheden, dat ons
land met Holland zou

vereeni~d

worden.
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Die twee landen moesten maar één staat uitmaken,
bet Koninkrijk de,. Ntderlanden, onder den schepter
van Willem I. Zij moesten beheerscht worden door de
reeds bestaande Hollandsche· grondwet, welke ecbter later
zou gewijzigd worden volgens wederzijdsche overeenkomst
De Belgen moesten dezelfde rechten genieten als de
Hollanders.
Het Congres t'an JVeenen in 1815 bekrachtigde het
veJ'drag van Parijs en stelde de grenzen van het nieuwe
koninkrijk vast.

Slag van Waterloo. -- Nanwelijks was het nieuwe
koninkrijk ingericht of Napoleon ontsnapte van bet
eiland Elba, en kwam in Frankrijk, waar bij met veel
geestdrift ontvangen werd.
Hij bracht een leger van 15.000 man te been, rukte
in België, maar werd voor goed overwonnen te Waiet'loo
den 18n Juni 1815, door de Engelschen, de Pruisen en
de Nederlanders.
De Belgen, die met de Hollanders streden onder b~vel
van den prins van Oranje, hadden dapper tot den zege
bijgedragen.
De Engelschen en de Pl'OÏsen trokken voor de tweede
maal Parijs binnen. ~apoleon werd naar het eiland
St-Helena verbannen, waal' hij eenige jaren later stierf.
Gevolgen onzer vereeniglng met Holland. - Onder stoffelijk opzicht had de vereeniging van België met Holland de gelukkigste gevolgen
Beigië was rijk dOOf zijn- landbonw, zijn nijverheid en
zijn delfstoffen, terwijl Holland nitgestrekte koloniën en
een bloeienden handel bezat.
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Willem I beschermde nijyerheid en koophandel, deed
nieuwe banen aanleggen en vaarten graven, onder
andere : de vaart van Bergen naar Oondé, die van Brugge
naar ~luis, die van Terneuzen, enz. Kunsten en wetenschappen werden door hem ondersteund en het onderwijs
wel'd op goeden voet ingel'ioht.
Welstand en rijkdom kwamen in ons land terug.
Onder staatkundig oogpunt was het koninkrijk der
N"ederlanden een dam, door de Mogendheden opgeworpen,
tegen de veroveringszucht van Frankrijk.

Omwenteling van 1830.
Oorzaken der Omwenteling. - Willem I kon echter de
achting of de liefde der Belgen niet winnen. Zij brachten
verscheidene grieven in tegen zijn bestuur.
Willem had de grondwet, die door de Belgische afgevaardigden verworpen was, uitvoerbaar verklaard.
Hij toonde een groote voorliefde voor zijn Hollandsche
onderdanen, en schonk hun al de voornaamste ambten.
De Nedel'landsche taal werd verplichtend gemaakt, wat
de Walen vooral verbitterde
De volksklas verklaarde zich hevig. tegen de belasting
op het malen en op het slachten.
De geestelijkheid was hoogst misnoegd om de afschaffing der bisschoppelijke seminariën, die vervangen
werden dool' een collegie te Leuven.
In 1828 was de ontevredenheid in ons la.nd algemeen
geworden. De staatkundigE.' partijen vereenigden zich in
een bond of [;T'nie om de herstelling der hoogergemelde
grieven te bekomen.
A
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en dagbladschrijvers, die zijn bestuur durfden beknibbelen
werden met de grootste strengheid gestraft. Het volk wel'd
meer en llleer verbitterd. Eindelijk toen de koning vernam, hoe de misnoegdheid tegen zijn bestuur aangroeide,
wilde hij aan de klachten der Belgen gehoor geven, maar
het was te laat.
Begin der Omwenteling. - Den 25 n Augustus 1830 brak
de opstand los te Brutisel.
Het volk liep te wapen, plunderde de huizen der
Hollandschgezinden of Oranguten en joeg de Hollandsche soldaten uit de stad. Luik volgde het voorbeeld
van BrusseL
Deze twee steden zonden een gezantschap naar den
Haag om den koning te smeeken aan de eischen der
Belgen toe te geven, doch Willem gaf geen bev.l.edigend
antwoord. Hij zond zijn twee zonen, WIllem en Flederik
met een leger naar Helgië.
De kroonprins Willem reed den In September met
eenige officieren in Br'Jssel, en zocht de gemoederen te
bedaren. Hij beloofde bij zijn vader de bestuurlijke scheiding van België en Holland te bekomen en vertrok weder
naar den Haag.
Seplemberdagen. - Prins Willem mislukte in zijn pogin·
gen. Den 210 September verscheen prins Frederik met
zijn leger VQor Brussel om de stad te bezetten en de
orde te herstellen.
Den 23n September drongen. de Hollanders binnen
Brussel tot in het Park. De Brusselaars met een groot
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getal nijwilligers, uit alle steden des lands toegesneld,
bevochten de Hollanders vier dagen lang en dreven ze
terug.
NII stonden ook al de andere steden op en verjaagden
de Hollanders, die naar Antwerpen aftrokken.
De Belgische vrijwilligers achtervolgden den vijand
en deden hem zware verliezen ondt'rgaan te Waalhem,
te Lier en te Berchem. In deze laatste gemeente
verloren de Belgen den dapperen graaf Frederik de
Merode.
Het Hollandsch leger vluchtte op het kasteel van
Anhverpen, terwijl de Belgen de stad binnendrongen.

Beschieting van Antwerpen. - Eenige onvoorzichtige
vrijwilligel'S hadden geweerschoten gelost nabij bet
kasteel, alhoewel men van weel'Skanten overeengekomen
was de rust niet te storen. Generaal Chassé, die over de
Hollanders het bevel voerde, deed alsdan de sted
beschieten.
Het bombal'dement duurde zeven uren en verool'ZWlkte
de grootste schade. Het rijke stapelhuis met veel voorname gebouweu werd de prooi der vlammen.
De beschieting van Antwerpen deed een 'kreet van
afgtijzen opgaan door heel het land.
Op kol1eu tijd waren de Hollanders overal verjaagd.
Zij bezaten enkel nog het kasteel van AntwerpeIl en de
itad Maastricht.

Voorlooplg bewind. - Tijdens de Septemberdagen
waren eenige móedige maIlnen op het stadhuis van
Brussel Tergaderd, en hadden er voorloopig het bestuur
des lands in handen genomen.
Dit t'oorloopig bell:i"d bestond uit de heeren
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d'Hoogvorst, Charles Rogier, Belix de Merode, Gendebien,
Van de Weyer, Joly, Van der Lir.den, Coppin, Nicolat
en de Potter.
Het tondigde de onafhankelijkheid van België af,
richtte de Burgel"'umht in en riep bet Nationaal Congres
bijeen.
Nationaal Congres. Het Nationaal Congres, dat
bestond uit 200 leden door het volk gekozen, kwam den
l(1n November 1830 te Brussel bijeen. Het bad voor
zending een grondwet op te stellen en een koning te
kiezen.
Het riep de onafhankelijkheid van België uit en
verklaarde het Huis van Oranje-Nassau voor eeuwig van
alle rechten vervallen op België. Het besloot dat ons
land een erfelijk grondwettelijk koninkrijk zou uitmaken,
en stemde den 7n Februari 1831 de Belgische Grondwet.
Het Congres vertrouwde de uitvoerende macht aan zijn
voorzitter, baron Surlet de Chokier, met den titel van
Begtnt, in afwachting dat men een koning zou kiezen.
Den 40n Juni 1831 riep het Leopold, hertog vau
Saksen-Coborg, als koning der Belgen uit.

Voornaamste bepalingen der Belgisohe Grondwet.
Den jn
Nationaal
gehouden
vrijheden

Februari 1831 werd de Grondwet door het
Congres afgekondigd (1).. Alle Belgen zijn
ze trouw na te leven. Zij scbenkt ons veel
en rechten, waarvan de voornaamste zijn :

(I) Zij werd later herzien door de wetgevende Kamers.
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10 De vrijheid van eeredien.t. -

(artikels 14, 15, 16).
leder heeft het recht den eeredienst, die hem pas~ te
kiezen en uit te oefenen i niemand kan gedwongen worden aan de plechtigheden van een eeredienst deel te
nemen, noch er de rustdagen van te onderhouden. De
Staat mag niet tusschenkomen in het benoemen der
bedienaars van welken eeredienst ook.
~ De vrijheid van onderwij•• (arl 27). Ieder mag zonder
voorafgaande toelating scholen openen. Het openbaar
onderwijs, op kosten nn den Staat gegeven, wordt door
een wet geregeld.

Su De vrijheid van drukpers. (art. 18). De boekkeuring
mag nooit ingesteld worden i er mag geen borgtocht van
de schrijvers, uitgevers of drukkers geeischt worden.
Wanneer de schrijver gekend en in België woonachtig
is, mag de ultgever, drukker of uitdeeler niet vervolgd
worden.

4° De vrijheid yan vereeniging. (art. 20). De Belgen hebben het recht zich in maatschappijen te vereenigen.
V6lgens artikel 19 mogen zij ook vreedzaam en ongewapend vergaderen. De vergaderingen in de open lucht
zijn onderworpen aan de politiewetten.
Buiten deze vier groote vrijheden, verzekert onze
Grond wet nog :
a) de gelijkheid aller Belgen voor de wet (art. 6) ;
b) de persoonlijke vrijheid (ad 7) ;
c) de onschendbaarheid der woning en der eigendom-men (art. 10, 11);
d) het recht van smeekschriften in te zenden (art. 21) ;
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e) de onschendbaarheid yan het geheim der brieven
(art. 22);
f} het vrije gebruik der talen (art. 213).

Beknopte voorstelling van de inrichting
der drie groole Staatsmachten.
De drie-groote Staatsmachten vlm België zijn:
10 de 'wetgevende macht, die de wetten geeft, wijzigt
of intrekt;
20 de uifvoerentlf3 macht, die ze doet uitvoeren ;
30 de rechterlijke macht, die ze toepast.

Wetgevend., macht. - Deze macht wordt uitgeoefend
door den koning, de KIlmer van Volksvertegenwoordigers
en de Senaat.
Om van een wetsontwerp een wet te maken, moet
het door de twee Kamers aangenomen en door den
koning bekrachtigd worden. Hierna wordt de wet in het
Staatsblad afgekondigd.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers bestaat uit
1~6 leden, voor 4: jaar gekozen en alle 2 jaar per .helft
vernieuwd.
De Senaat telt : a) 93 leden, die rechtstreeks door de
kiezers gekozen worden voor 8 jaar en waarvan de helft
alle vier jaar vernieuwd wordt; b) 27 leden welke door
de Provinciale Raden worden aarJgeduid.
De Kamers vergaderen van rechtswege den tweeden
Dinsdag der maand K ovember.
Uitvoerende macht. - Deze macht behoort alleen aan
den koning, die ze uitoefent met behulp zijner ministers.
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Er zijn tegenwoordig in ons land twaalf ministers :
iJ.. de minister van Buitenlandsche Zaken,
.20 de minister van Binnenlandsche Zaken;
3° de minister van Nijve'rheid, Arbeill en. Bet:oor4° de minister van Justitie;
[rculing;
5° de minister van Finantiën;
6° de minÏl:lter nn. Spoorwegen, Zeeu'exen, Posten en
7° de minister van Natt'onale verdedigt'ng; [Telegrafen;
8° de minister van Openbare Werken,
9° de minister van Wetenschappen en Xu/mten;
10° de mÏliÏster van Xoloniè'n;
11° de minister van Landbouw;
12° de minister van Economische Zaken.
De ministers moeten de koninklijke besluiten tegenteekenen tin er de verantwoordelijkheid van dragen.

Rechterlijke macht. - Deze macht wordt uitgeoefend
door de rechtbanken en de gerechtshoven, welke zijn:
10 de recktbanke" 'Van. enkele politie of vredeger,chten in de hoofdplaatsen der rechterlijke kantons.
Zij beoordeelen kleine geschilleu en geringe misdrijven;
2° de rechtban'k61" van eersten aanleg of correctioneele in de hoofdplaatsen der rechterlijke arrondissementen. Zij vounissen grootere misdrijven, diefstallen,
zware verwondingen, enz.
3° de hoven van assisen, die alle drie maanden
zetelen in de hoofdplaats van elke provin<,ie. en moorden,
brandstichtingen, diefstallen met braak en andere misdaden straffen. Zij bestaan uit drie rechters en een jury
van twaalf Jeden (gezworenen).
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De ~ezworenen wonen de zittiBgen bij' en verklaren
of de beschuldigde al of niet plichtig is;
4° de bel'oepshol'en of hoven tJan appel, ten getilile
nn drie; dat van Brussel voor de provinciên Antwerpen, Brabant ell Henegouw, dat van Gent voor de beHe
Vlaanderen en dat van Luik voor de provinciën Limburg, Luik, Luxembulg en Xamen, Zij doen uitspraak
ovel' de vonnissen der rechtbanken van eersten aanleg,
,va8l'tegen men in beroep gaat;
50 het verbrel.:ingshof of het ItOf "Jan cassatie te Brusse}, dat onderzoekt of de rechtsgedingen regefmlttig
volgens de wet plaats hadden,
Verder zijn er nog bijzondere rechtbanken zoaals :
de koopltandelsl'echtbanken in de groote handels- en
nijverheidssteden, die de geschllien betrekkelijk de handelszaken onderzoeken;
de krijgs1'aden, welke de misdrijven oordeelen, die
door de krijgslieden werden begaan;
de goedemalf/llenraden, aan welke men de twisteR
tllsscben meesters en werklieden onderwerpt.

Grondwettelijke machten des konings. - De koning
heeft bet recht zijn ministers te benoemen en te ontslagen; hij benoemt de officieren en de voorname
ambtenaars; bij heeft het opperbevel des legers, verklaart
den oorlog en shtit den vrede; bij mag de Kamers ontbinden en ze in buitengewone zittingen bijeenroepen;
hij heeft het recht aan de veroordeelden genade te
schenken of hun straf te verminderen, geld te slaan,
ridderorden en titels van adeldom te verleenen, enz,
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LEOPOT..D

r.

Zijn jeugd. - Leopold I werd den 16° December
1790 te Coburg in Duitschland gebore)).
Van jongs af toonde hij de schoonste hoedanigheden,
en deed .bij grooten vooruitgang in de l'Ietenschappen en
in de talen.
Op zestienjarigen ouderdom nam hij dienst in het
Russisch leger en onderscheIdde zicl~ in de oorlogen
tegen Napoleon.
Zijn eerste huwelijk. - In 1816 huwd@ hij prinses
Charlotte, oudste dochter van den koning van Engeland
en de vermoedelijke erfgename van de Engelsche kroon.
Ongelu·kkig overleed de prinses het volgende jaar.
Leopold bleef in Engela.nd wonen en bracht er twaalf
jaren door in afzondering en studie.
Zijn herkiezing en .zijn inhuldtging. - 111 1830 weigerde
hij de kroon van Griekenland aan te nemen.
Den 4° Juni 1831 werd hij door het Nationaal Congres
met bijna algemeene stemmen tot koning der Belgen
uitgeroepen. Een gezantschap ging naar Engeland Jlcm
de kroon aanbieden.
Leopold verklaarde dat bij die zou aannemen, zoodra
bet Congres het verdrag de,· 18 arlikelm zou gestemd
hebben.
Dit verdrag bevatte de voorloopige vredesarlikelen
tDsschen België en Holland, en was vastgesteld door de
groote mogendheden (Engeland, Oostenrijk, Frankrijk,
Pruisen en Rusland.) Het verklaarde het koninkrijk der
Nederlanden ontbonden en erkende de onafhankelijkheid
van België.
Het Congres, na een lange beraadslaging, nam het
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verdrag aan, en den 17n Juli 1831 kwa n Leopold in
ons land.
Met grooten geestdrift werd hij ontvangen te Veurne,
Oostende, Brugge en Gent. Bij nam den 19n Juli zijn
intrek in het paleis van Lalen. Den 21n deed hij zijn
plechtige intrede en werd hij in de hoofdstad ingehuldigd.
Op de Koninklijke Plaats, in tegenwoordigheid der
leden van het Oongres en het toegestroomde volk, legde
. hij den volgenden eed af : c Ik zweer de Grondwet en
de wetten van het Belgisohe volk na te leven en de
onafhankelijkheid en de onschendbaarheid des lands te
handhaven >.

Inval der Hollanders. - Kort na. zijn inhuldiging moest
Leopold te velde trekken tegen de Hollanders, die over
de grenzen waren gekomen en op Brussel aanrukten.
Alhoewel onze· kI'ijgsmacht sleoht was ingerioht,
gelukte het onzen koning den vijand tegen te houden,
totdat een Fransoh leger ons ter hulp snelde en de
Hollanders terugdreef.
Het kasteel van Antwerpen was nog bezet door generaal Ohassé. De Fransohen kwamen het belegeren, en na
een heldhaftige verdediging moesten de Hollanders het
eindelijk ontruimen (1832).
Verdrag der 24 ArtikelH. - E9n wapeostiltand werd
gesloten, doch de vrede tussohen België en Holland
werd eerst voor goed geteekend in 1839 door het verdrag
dér 24 artikelen.
Dit verdrag erkende de onafha.nkelijkheid en de
onzijdigheid van ons land. Wij moesten een deel van
Limburg en van Luxemburg aan Holland afstaan,
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een tol betalen ,oor de vrijheid der Schelde en een
ruim aandeel opbrengen in de Hollandscbe staatsschuld.
Tweede huwelijk van Leopold. - In 1832 was Leepold in den echt getreden met LOllisa-Maria van
Orleans, docMer van Lodewijk-Filips, koning der Franschen.
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren : Leopold, hertog van Brabant; Filips, graaf van
Vlaanderen, en prinses Charlotte.

1846-1848. - 1845, 1846, 1847 en 1848 waren rampvolle jaren voor ons land. De aardappelziekte en de
mislukking van den graanoogst deden den prijs der eetwaren bovenmate stijgen en brachten een groote ellende
teweeg, vooral in Vlaanderen.
De koning en de koningin deden al wat in hun
macht was om de noodlijdenden te helpen, en wisten
door bun buitengewone liefdadigbeid de achting der
Belgen te wionen.
Een andel' gevaar hing weldra over België. In 1848
was een hevige omwenteling, die ook wer;rklank vond
in veel landen, in Frankrijk losgeborsten. De Republiek werd er uitgeroepen, en de koning, LodewijkFilips, moest naar Engeland vluchten.
EE'nige Fransche gelukzoekers kwamen over de grenzen om hiel' een omwenteling te bewerken. Zij werden
verslagen en op de vlucht gedreven te Risqttoos-tout
nabij Hoescrl)en.
Ons land bleef rustig en zijn koning getrouw.

Dood der koningin.
Onze geliefde koningin
Louisa-Maria stierf te Oostende in 1850. Zij werd
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begraven te Laken, waar een prachtige kork tot haar
nagedachtenis werd opgericht.
Dc gansche natie deelde in de smarten der koninklIjke familie.
Vljf-en-twintig jarig jubelle.t. - In 1856 vierden de
Belgen met geestdlift den vijf-en-twintigsten verjaardag
van de inhuldiging des konings.
Leopold deed, zooals vijf-err-twintig jaren vroeger, zijn
intrede in de hoofdstad. Grooto feesten hadden in Brussel plaats. en elke stad, elk dorp bracht hulde aan den
koning.
Dood d. konings, - Kol"t na zijn jubelfeest werd
Leopold door een wreede ziekte aangetast. Dank zijn
krachtig lichaamsgestel en de zorgen der genoosheeren
mochten wij hem nog eenige jaren bebouden.
Den lOden December 1865 verspreidde zich de droeve
tijding, dat onze welbeminde koning in zijn paleis te
Laken was overleden.
Iedereen betreurde den vorst, die door zijn kloek
beleid België tot een der gelukkigste landen der wereld
had gemaakt.
Ons land onder de regeering van Leopold I. - Van
in bet begin zijner regeering deed Leopold de on~is
baar,ste wetten stemmen. Het leger wtlr<l op goeden vQet
ingericht en de Leopoldsorde ingesteld om ue diensten
aan bet vaderland te- beloonen.
In 1834 besloten de Kamers het aanleggen van vier
spoorlijnen. die van Mechelen moesten uitgaan. Het volgende jaar reeds werd de eerste spoorweg ingehuldigd
tnssohen Brussel en Mechelen.
In 1836 verschenen de gemeente- en de provinciale
wet.
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Het onderwijs, <lat sedert de omwenteling verwaarloosd
was geworden, werd later ook door bijzondere wetten
geregeld. In alle gemeenten werden scholen geopend
Vaarten werden gegraven, niet alleen om het vervoer
te vergemakkelijken, maar ook om de dorre heide- en
zandstreken, zooals onze Kempen, te bevochtigen en
vruchtbaar te maken.
Nijverheid, koophandel en landbouw bloeiden meer en
meer, en deden ons land tot den hoogsten trap van
welvaart stijgen. Onze. bevolking groeide merkelijk aan.
]n 1863 bekwamen wij van Holland de afschaffing der
tolrechten op de Scheldevaart. Hierdoor nam het handelsyerkeer van Antwerpen nog meer toe.
Kunsten en wetenschappen stonden insgelijks onder
de bescherming des konings en namen een hooge vlucht.
Leopolds lange en wijze regeering deed België een
eerste plaats innemen tnsschén de Europeesche landen.

LEOPOLD Il.
Zijn jeugd. - Leopold Il werd geboIen te Bl'Usse~
den 9" April 1835 en ontving den titel van Hertog van
Brabant. In zijn jeugd hield hij zich onledig met ernstige
studiën en ondernam hij leerzame l'E:'izen door gansch
Europa, Indië, China, enz.
Zijn meerderjarigheid en zijn huwelijk. - In 1853 bereikte
hij zijn achttiende jaar en werd hij meerderjarig verklaard·
Van dan af nam hij deel aan de beraadslagingen v.an
den Senaat.
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Hetzelfde jaar huwdo hij Mm'ia-Htmd,,'ika, van Oostenrijk,
Uit dezen echt proten \'ier kinda'en : Leopold, graaf
van Hanegouw, die 111 18()9 overleed en de prinsessen
Louisa-Haria, Stephania en Clementina,

Zijn troonbeklimming, - Leopold 11 beklom den trGon
«hu 17ft December lij65, Hij legde den grondwettelijken
eed af in een plechtige zitting der Wetgevende Kamers,

Zijn regeering. -

Bij zjjn eedaflegging had Leopold II
beloofd het voorbeeld zijns vaders te volgen en ons
land gelukkig te maken. Die belofte volbracht hij steeds.
Gedureude den Fl'ansch-Duitschen oorlog (1870-71)
wist hij dè onzijdigheid en de oDsohendbaarheid van ons
grondgebied te doen eerbiedigen.
In 1874 stelde hij oen koninklijken prijs in van
25.000 fr, voor het beste werk, dat jaarlijks naar een
gegeven onderwel'P zou geschreven worden,
Twee jaar later werd door zijn toedoen en onder zijn
hooge bescherming de Internationale Afrikaamche
TTweeniging gesticht, met het doel, de onbekende streken
van Midden-Afrika te doen opsporen, er de woeste volksstammen te beschaven, er den slavenbandel te keer te
gaan en er nitwegen VOOI' onze nij\'erheid en bronnen
van inToer te zoeken.
Talrijke moedige mannen, waaronder Yeel Belgen,
trokken naar de onbekende gewesten van den Congo om
er het beschaviDgswerk te beginneD,
Menigvuldige handelsstatiën zijn er tegenwoordig opgelicht, en de Europeescbe besebal'ing dringt er allengskens door.

-101 De Wetgevende Kamers erkenden in 1884 Leopold 1I
als souverein t'an den, onafhankelijke", Congostaat
Terzelfder tijd nam de koning ook het welzijn van
ons land ter harte. Handel, nijverheid en landbouw
maakten voortdurend groote vorderingen.
Tal van kunstenaren en geleerden beoefenden met
roem de schoone kunsten, de letteren en de wetenschappen.
In 1878 vierden onzo koning en onze koningin hun
zilveren bruiloftsfeest, en ont\ingen zij de vurigste blijken
van de genegenheid hunner onderdanen.
Twee jaar nadien herdachten wij de vijftigste verjaring onzer onafbankelijkheid. Groote feesten hadden
te Brussel plaats. Een nationale tento()tlstelling gaf onwedersprekelijke bewijzen van den vooruitgang der
Belgen in alle 1akken van bedrijvigheid.
De wereldtentoonstelling, clie in 18&5 te Antwet}!ell
gQopend 'Werd, getuigde dat België op bet gebied van
landbouw -en nijverheid, kunsten en wetenschappen vQor
geen vreemde natie moest onderdoen.
In het jaar 1890 vierde ons land het ·vijf en twintigjarig jubelfeest der troonbeklimming van Leopold II.
Den 19n September 1902 overleed te Spa onze welbeminde koningin Maria-Hendrika.
In 1905 vierden de Belgen de 75e verjaring der onafhankelijkheid van België
In den loop van het jaar 1908 stemden de Wetgevende Kamers de naasting van den Oongostaat. Den
30" October werd het Ministerie van Koloniën Sesticht
en den 15n November 1908 kwam België in het bezit van.
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een kolonie, de Oongoslaat geheeten, meel' dan 80 mllal
grooter in oppervlakte dan het vaderland.
Het volgende jaar werd deze naasting. in .Antwerpen
gevierd door groote feestelijkbeden, onder andere door
OOI! merkwaardige tentoonstelling van koloniale voortbreagselen. Die foosten duurden een volle week, ,,,elke
daarom d~J1 naam droeg van koloniale weel;;.
Dood des Köninp. - Op het einde van dat jaar werd
Leopold n door een wreede ziekte aangetast, die op.
weinige dagen zijn krachtig lichaamsgestel ondermijndeö
Den 17n December 1909 overleed onze bemiBde
koning te Laken, in den ouderdom van 74 jaar, na gedurende 44 ja~ België met wijsheid en vooruitzicht
bestuurd te hebben. Zijn eenig streven is steeds geweest
van België een der schoonste, rijkste en voorspoedigste
landen del' wereld te maken.

ALBERT
Zijn jeugd. - .Albel't, tweode zoon van Jl'ilips van
Vlaanderen (broeder van Lcopold 11) en van Louisa~
Maria nn Hohenzollern:-Sigmaringen, werd geboren te
Brussel, den Sn April !S75.
Door het afsterven zijns broeders, ~rins Boudewijn,
in 1891, werd bij de vermoedelijke troonopvolger van
Leopold
Zijn ......derjarlghttid en zijn huwelijk. - Op aohttienJarigen leeftijd wetd hij meerderjarig verklaard
en nàm bij deel aan de beraadslagingen van den Se-

n

naat..
.Den 2n Octob.er 1900.buwde Ïlij Eli8a~tk 'Van, &Nrm.
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Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: prins Leopold, hertog van Brabant; prins Karel,
graaf van Vlaanderen, en prinses Maria-J'()sé.
Albert werd door zijn oom en bekwame leermeesters
opgeleid tot ernstige studiën. Ook ondernam hij verscheidene leOl'7.ame reizen.
Om zich persoonlijk te overtuigen van de belangrijkheid van den Oongo8taat, deed hij in 1909 een reis
naar de nieuwe kolonie, en doorliep gansch lIiddenAfrika.

Zijn troonbeklimming. - Na het overlijden van I..eopold II werd Albert tot koning uitgeroepen.
Hij b6'klom den troon den 23n December 1909 en
legde den grondwettelijken eed af in plechtige zitting
der beide Wetgevende Kamers.
Bij het afleggen van den eed beloofde hij de stappen
zijner twee voorgangers te volgen en alles in het werk
te stellen om België gelukkig te maken.
Moge de regeering van den niuwen koning lange·
jaren duren !
BESCHA VING.
Gedurende de eerste jaren del' Pransche overheersching vcrkwijnden koophandel, nijvel'heid en landbouw. Wel werden el'
doof' het bestuur nijl)erheidstentoonstellingen opgericht en belooningen toegekenil aan de invoering van nuttige werktuigen,
wel was de Schelde v:rij 1Jel'klactJ'd, doch wij gingen. gebukt onder
:w.re beJasti1lge" ; de gedwongen omloop de" assignatCR b1'G6ht
een groot getal familiën ten onder; de conscliptie rukte duicenden jongelingen van den arbeid weg .
•1Iet kunsten en wetl'nschappen was het niet beter gesteld. De
UnWè,'siteit van Leuven en andel'e onáerwijsgestichten weideil
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gesloten. De ,!',.ansche agenten legden de hand op de ktmststrtk"
keJl, die oll;e I,el'h'en en madhttizen versierden etl zonden ze naar
Parijs. Ui/ Antwe1'Pen alleen wel'detl el' meer dan zestig meeste1'sfukketl on;er l'ltlamsche IIchildel's nacl/' F·I·anhijl. overgebracht.
Onder Sapoleon beurden zich IWOZJhandel en nijverheid op, begonnen kmisten en wetellschtlppeil eenigszins te bloeiell. On:oe
Jlijvl!1'aars vonden op de uitgestl-ekte markt vall het Framche
keizfrrijk een gemaliliclijketl en winstgevende" uitweg voor hun
vOOl·tb,·/mgsels. De haven t'an Antwerpen werd van jaal' tot jaar
door meel' en meel' .~chepen be:ooch't, Om haal' t'oordeelige ligging
deed 1'iapoleoJl el' (/roo/e WCI'h'ell lIi/voel'en, die moesten die1len
0/11 I'an A1Itu'e1l11'1l tie eerste 001'logshat,en t'l11l :oijll 11jk te makl'n.
Ofschoon de kebcl' zieh weinig om de IIchoone kunsten be1;reunde, wCI'dcn toch gedw-ende zijn regeering, ondel' andere te
Antwerpen, tentoonstellingen t'an schilderijen geopend, en kwam
('I' een museum t'a1l schoone kunsten tot stmld.
De kooplullldel en de tlijvef'~ût, kunsten e/I welenschapl)1!Il
herleefden V001' goed na onze vel'eeniging /liet 1l01laJld.
Onze handelsbeh-ekkingen bl-eidden zieh merkeliih uit. An/werpen wel·d een belang11jke zeehavetl. l'erscheidene handels'
maatschappijen werden gesticht onde1' de beschenning ms
konings. De stoomvaart. in het begin van Willems regeering
inget,ool'd, t'erbond de Scheldestad met talrijke Europeesche
har'ens.
Jlijtletl WOrde?l onlgOfmen. De metaalnijve1'heid Ofltwikkelde
zich op tt'Oflderbare wijze, De eerste hoogovens werde1l opgericht
te Couvin, te SeraÎng en te Cottillet. De lakennijverheid van Ve1~
!'iel's, de tapijtwcl'erij en de pm'Selijnfabrieketl ,'a" Doomik etl
ollde1'e nijver/leidstalclcen bloeiden bovenmate.
Door den invloed van Willetn I kregetl wij in tSUs uit Parijs
de klltlststll'.-1,en terug, die de Republikeinen ons ontroofd hadtJefl, De schoone hunsten werden mild Oflderstettfld. De Ácade111il.' van Antwe1'Pen werd aan het hoofd t'an het kunstonderwijs
d('r Xederlandet& geplaatst,
De Universiteiten van Gent, Leuven en Luik werden ingerieht.
Te Ántwef'pen en te Oostende· kwamen zeevaartscholm, in de
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VOOl1laanUltc .~lèdt!t& Atheneums tot stand. Het lage I' onderwijs
U'l!1'd illsgelijks begullStigd.
Onder de beroemde mannen, die zich in het begin del' 194e
eeuw onderscheiden hebben, dienen verllleld: de schilders Van
B"tle, van Antwerpen, Redouté, van St. Hubert, elt Odevaere,
vcr. 81'1.1gge ; de beeldhouwel' Calloigne, van Brugge; de bouwkundige Blom, van Antwerpen, de tuinbouwkundige van Mons
en de ingenieur Simons, van Brussel; de natuurkundige Rabertsoll, van Luik, de VlaalllSchc letterkundigen Jan Frans Willems, vatl Bouchout, Leo d'Ulster, van Thielt, t'n Philip Blommaert, van Gent, ellZ., em.
Hierbij IMg men nog de namen t'oegen van: Lieven Bauweru:,
van Gent, die op levensgevaar het geheim der katoenspmnerij611
uit Engeland naar Gent overbracht; Hubert Goffin, de Lui1csche
held; Joho Cnckelill, de ~tichtel' der vCrJnaardc werkhui,en tlan
Semmg.

België sedert 1830.
aroote werken. - Onder de regeering van Leopold I
en van Leopold J[ werden tal van groote werken uitgeyoerd.
Rr w('rden door den Staat, de p1'Ovinciën en de
gemeenten straatwegen aangelegd over een lengte van
meer dan 1000 mijlen.
Het spoorwegnet heeft zich sedert 1835 buitenlliate
ontwikkeld ; onze spoorbanen meten tegenwoordig meer
dan 800 mijlen.
Verschillende dorpen cn steden werden in de laatste
jaren door buurtspoorwegen verbonden.
lu 1850 werden de eerste telegraafdraden in ons land
aangelegd. Nu vindt men een telegraafkantoor in elke
voorname gemeente. Een onderzeesche kabel verbindt
Oostende en Dover.
.De telefoon, eerst in 1876 uitgevonden, werd alras in
0016 groote steden ingevoerd.
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Hierbij dieut nog vermeld te worden: de overwelving der Sanne in Brussel, de afdamming der Gileppe,
de versterkingen van Antwerpen en op de boorden der
Maas. het rechtmaken der Schelde voor Antwerpen,
het nrbreeden der kaaien en het graven van uitgestrekte dokken in dezelfde stad, de werken nD BruggeZeehaven, enz.

Groote gebouwen. - Onder de merkwaardige gebouwen noemen wij : de kerk van Laken; de gerechtshoven vau Brussel en Antwerpen; de Beurs van Brussel; de spoorwegstatiän van Brussel, Leuven, Brugge,
Doornik, Antwerpen; de Nationale Bank te Antwerpen j de Vlaamscbe schouwbnrgen van Brossel en Antwerpen; de raadshuizen van 8t-Nikolaas, Scbaarbeek,
Borgerhout; bet museum van 8choone Kunsten te Antwerpen, de Vlaamscbe Opera te Antwerpen, enz.

Beroemde manHn. -

In de kunsten, letteren en
wetenscflappen maakten de volgende Belgen zich bijzonder beroemd (wij spreken enkel van de afgestor,oenen) :
Schilders: Wappers, Leys, De Braekele~r, De Keyzer,
Verlat, Gallait, Wiertz, Madou, enz.
Beeldhou·ll~er8 : De Ouyper, Geerts, enz.
Bouwkundigen: Roelant, 8uys, Baekelmans, Poela:ert,
Beyaert, enz.
Toonkundige?~ : de Bério~ Grisar, Fétis, 8ervais,
Vieuxtemps, Waelput, Peter Benoit, Gevaert, Blockx,
Tinel, enz.
Vlaamsclle lettet'kundigetl: Karel Ledeganck, Prndens
Vau Doyze, kanunnik David, de gebroeders Door en

-

107-

Jan Van Rijswijck. Hendrik Conscience, Jan Van Beers,
Guido Gezelle, Bergman, SJeeckx, enz.
Geleerden : Moka, Theodoor J nste, Qnotelet, Schayes,
Houzean, StaF!, Van Rysselberghe, Van Beneden, enz.

De Congostaat.
Oe Congostaat. - De Congostaat, zoo genoemd naar
den wereldstroom, de Congo, die hflm in ganseh zijn
breedte doorloopt, ligt in Midden·Afrika.
Hij is bewoond door talrijIçe onbeschaafde negerstammen, en eerst sedert een vijftigtal jaren eenigszins
bekend.
De stroom « de Congo " vroeger ZaIre genoemd, was
aan zijn monding reeds gekend van in bet berin der
164e eeuw, maaI' niemand dnrfde het wagen verre in het
land te dringen.
Alleen de .Arabieren verspreidden zich in do streken
van. Midden-Afrika, verwoestten het land, verbranden de
hutten der inboorlingen, namen deze gevangen en voerden ze als slaven mede.
lmemationale Afrlkaanache Vireenlging. - In 1876
werd door toedoen van Leopold n de Internationale
..4.frikaansche tJel'eeniging gesticht, om middelen te beramen, ten einde het Afrikaanscbe volk te beschaven, den
slavenhandel uit te roeien, en uitwegen voor onze nijverheid en bronnen van invoer te zoeken.
stanley. - De grootste ontdekker van Midden-Afrika
is voorzeker Sta"ley, geboren Engelschman en reporter
van het groot Amerikaanscb dagblad «Tbe New-Tork

Herald ,.
Hij ondernam in Midden-Afrika vier groote reizen,
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waarvan de tweede en de derde in betrekking staan met
den Congostaat.
Zijn eerste reis had V90r doel zich te overtuigen of
Livingstone, Protestantsch Schotseh zendeling, nog leefde.
In 1871 vertrok hij van Zanzibar, en na veel moeielijkbeden vond bij TAvingstone nog levend te Oudjiji, aan
het meer Tanganyka
Ontdekking van den Congostroom. - In 1874 ging
Stanley terug naar .Afrika. Hij trok het Zwarte land
binnen langs Zanzib8l', bereikte het meer Tanganyka,
ging verder, en ontdekte een aan de wereld onbekenden
stroom. Hij besloot hem te volgen tot aan zijn monding
en bereikte na duizende gevaren, strijdende tegen roofzuchtige, barbaarsche negerstammen, den Atlantischen
Oceaan. Zijn rèis had 999 dagen geduurd. De Congo.~troom (naam hem door een inlandsch opperhoofd gegeven) was ontdekt.
Onderzoek van het land. - In 1879 werd Stanley
naar Afrika gezonden door koning Leopold 1I, op :rekening van den vorst. Hij bevaarde nu den Congostroom
van de monding tot den oOl'Sprong, nam kennis met den
aard der inboorlingen, de gesteldheid van den bodem, den
rijkdom der natuurlijke voortbrengselen. Deze reis duurde
vijf volle jaren. Verscheidene 6e)gen hadden Stanley op
dien tocht vergezeld.
Handelsstatiën werden gesticht te LClJpoldstad, Eoloho,
Equateurstad, the FaU' s Station, enz. Stanley ontdekte
bij het opvaren van den bij stroom ~ de KassaI » een
groot meer, waaraan hij den naam gllf vlln «Meer
Leopold 11» In HI8l werd de Onafhankelijke Ormgostaat gesticht, en Leopold n door de Wetgevende
Kamers als Souverein enan erkend.
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Beschaving van den Congostaat. ~ Talrijke officie.n
van het Belgisch leger, veel zendelingen, e8J1 menigte
handelsagenten verh'Okken nu naar Midden-Afrika om ·er
den slavenhandel te keel' te gaan, het negervolk:. te
beschaven en er handelsfactorijen te stichten.
Daar de Congostroom op sommige plaatsen onbevaarbaar is wegens de watervallen en rapids, werd er
besloten spoorbanen aan te leggen om het vervoer nu
koopwaren en reizigel'S te vergemakkelijken.
De eel'Ste spoorbaan werd gelegd van Matadi naar
Leopoldstad.(400 km.) 1890-1898. De tweede zal loopen
voorbij de GrooOO Meren.
Een regelmatige stoombootdienst verbindt hedendaags
den Congostaat met de haven van Antwel'pen, Op den
Opper-Congostroom en zijn bijrivieren doen een 40-tal
stoombooten den dienst tusschen de verschillende opgerichte steden en halldelsstatiën, Tal va,u koloniale voortbrengseiK, zooals caoutchouc, ivoor, palmolie, koffie,
cacao, enz., worden uit Midden-Afrika naar België gezonden.
Legermacht, post, telegrafen, rechtbanken zijn ill den
Congostaat ingericht, en meer dan 3000 Europeanen,
"'aarondel' de llelft Belgen, honden el' Rch onledig
met de beschaving der bewoners van dat uitgestrekte
land,

De Congoslaat als Kolonie. _. DQn 15" November 1908
werd de Congostaat een kolonie van België
Moge hij de verwachting der Belgen ten volle beant.
woorden, en een bron van voorspoed wor~n voor ons

land.
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De oroote Europeesche oorlog
of de Wereldoorlog.

De groote Europeesehe oorlog of de Wereldoorlog. In het jaar 1914 ontstond de grootste oorlog, die ooit
het menschdom teisterde, aan miJlioenen menschen het
leven kostte en een groot deel van Europa totaal verwoestte. Daar bijna geheel oos wel'elddeel aan dezen
strijd deel nam, mag men hem terecht de gl'oote Et4ropeesc118 oorlog of de Wereldoorlog haeten.
Langs den eenen kant stonden de Middenriikm oj
Centralen : het gebeele Dnitsche rijk, Oostenrijk-Hongarië, BuJgaIië en Turkije. Tegen hen streden de Bondgenooten of Gealliëe1'dm : Franlrrijk, Engeland, Italië,
België, Servië, Roemenië, Portugal en de Vereenigde
Staten van Noord.-Amarika.

• rzeken van den oorlog. - Het voorwendsel van
dezen oorlog was het vermoorden van een Oostenrijkschen prins in Servië, maar de eigenlijke oorzaken
waren de veroveringRZucht van Duitschland en de haat
van dit land tegen Frankrijk. De Duitscho keizer achtte
het oogenblik gunstig om zijn doel te bereiken, namelijk: zich meester maken nn België, van het rijkste
deel van Frankrijk, en a1zoo zijn rijk uitbreiden tot aan
do Noordzce.
Eerst werd de oorlog verklaard door OOHtenrijk &an
Servië, dan door Duitschland aan Rusland, vervolgens
door Duitschland aan Franlnijk, enz.
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De Dullschers in Beigil. - Den 2" Augustus 1914
vroeg de Duitsche keJzer aan onzen koning .Albert de
toelating 001 met zijn legf'r dool' ons land te trekken,
ten einde alzoo spoediger en gemakkeI jk~l' de Franschen
te kunnen aanvallen.
Onze vorst riep do Kamers bijeen en in een gloedvolle redeV'ot'ring, zich beroepende op bet tractaat van
1889, dat door Duitscbland onderteekend was en de
onzijdigheid en de onschendbaarheid vau ons land waarborgde, verzette hij zich krachtdadig tegen de Vl'Bllg van
den Duitschen keizer, en de Kamers juichten éénparig
het besluit van oazen koning toe.
Daarop verklaarde Duitscbtand den oorlog aan België,
en nog denz('lfden dag verscheen het Duitsche leger aan
de Belgische grens. Engeland, dat mede het tractaat van
1889 onderteekend had en zijn woord gatmuw bleef,
kwam België nu ter hulp.
Onze soldaten, in der haast opgel'Oepen, u'Okken moedig naar Luik om den vijand tegen te honden. Zij wisten
hem gedurende twee maanden veel spel te levere:l en
zijn tocht naar Fran'krijk te vertragen; maar aangezien
de overgroote Duitsche legermacht moesten de Belgen
wijken, niettegenstaande zij hardnekkig den geboortegrond nrdedigden en zich heldhaftig onderscheidden te
Luik, Charleroi, Namen, Dinant, Aarschot, Haelen, Leuven, DenderJllonde en Lier.
Overal waar de Duitsche legers doortrokken, bedreven zij de grootste baldadigheden. Huizen werden in
brand gestoken en vernield, duizenden vreedzame burgers, kinderen zelfs, werden zonder genade gedood.
De bewoners waren verplicht voor hen de vlucht te
nemen.
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Onder de plaatsen, welke bet meest geteisterd en in
puinhoopen veranderd werden, moeten gemeld worden :
Leuven, Aarschot, Mechelen, Lier, Duffel, Visé, Dinmt.
De stad .Antwerpen werd door de Duitscher~ belegerd in October 1914. Meer dan drie vierden der
bevolking ontvluchtte de stad en zocht een schuilplàats
in Holland, Engeland of Frankrijk. Ruim 2000 ht.lizen
werden geheel of gedeeltelijk rernield door het zwaar
geschut der kanonnen.
Nadat de stad een belegering van drie dagen onderst&!ln had, trok het Belgisch leger achteruit naar WestVlaanderen en .Antwerpen moest zich aan de Duitschers
overgeven .
.A.~n den IJzer gelukten onze krijgers erin den vijand
tegen te bouden, en hem den verderen doortocht' te
beletten.
Gedurende 1I1eer dan vier jaren duurde de oorlog
voort met afwisselende kans. Men streed in België, in
Frankrijk, in Italië, in Duitschland, in Oostenrijk in
Servië, in Roemenië, in Rusland, in Turkije. De Duitschers gelukten erin zich meester te maken van het
noorden van Frankrijk. Heel deze streek, alsook het
zuid-westelijk gedeelte van West-Vlaanderen werden
totaal verwoest. De stMen Diksmuide, IJperen, Nieuwpoort waren nog enkel puinbdopen. De beroemde Halle
van IJperen ontsnapte niet aan de vernieling.
De oorlogswapens, gedurende dezen strijd door de
Duitschers gebruikt, waren uitermate wreed en verspreidden dood en vernieling ten allen kant. Overgroote vliegtuigen vlogen over steden en legers, en lieten
ontplofbare bommen nedervallen, welke de gebouwen
totaal vernielden en de bewonel'S onder de pUÏnen
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begroeven. Stikgassen werden in groore hoeveelheden
naar de vijand~Jijke legers gestuurd. Onderzeesche booten
zonden hun bommen naar de op zee varende schepen
en deden deze zinken met koopwaren, bemanning en
passagiers.
Het Belgische leger onderscheidde zich in den grooten
strijd en getuigde van zijn moed en oppofferingsgeest te
Dixmuide, Lombaertzijde, Ramscappelle, Reigersvhet, Houthulst, Moorslede en in de Vlaandersche vlakten. Velen
onzer dapperen sneuvelden; zij stierven den heldendood
op het veld van eer ter verdediging nn hef geliefde
vaderland.
Onze koning, die steeds aan het hoofd van zijn leger
stond, gaf het voorbeeld van dapperheid en moed. On?.e
geliefde koningin, als een echte moeder onzel' soldaten,
yerzorgde en troostte zooveel mogelijk de gekwetsten .
.Na de overgave van Antwerpen waren de meeste
uitwijkelingen naar huu ha.ardsteden wedergekeerd.
Gedurende de vier jaren, dat België onder de ijzeren
vuist der Dllitschers gekneld lag, oefenden deze ten opzichte der Belgen allerlei knevelarijen rut. Zij eischten
van de bewoners hun koper en hun wol, beroofden de
fabrieken van de noodige werktnigen en grondstoffen,
legden daardoor den arbeid stil, stolen mE'nige lmnststukken, zonden duizenden onzer jongelingen naar
Duitschland om er voor hen te gaan arbeiden, verboden het aanleeren der Fransche taal in de scholen. Tijdens de bezetting stegen de prijzen der levensmiddelen
en der kleedingstukken tot fabelachtig hooge prijzen.
W.apenstllstand. Toen eindelijk de Vereen~rde
Staten van Noord-Amerika ook in den kamp traden en
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de bondgenooten ter hulp snelden, omdat de Duitsohers op den Oceaan insgelijks hun schepen aauielen,
werden de Centralen overal teruggedreve!l. Deze zagen,
dat zij den strijd niet meer konden winnen en vroegen
een wapenstilstand, welke hun den lln November 1918
geschonken werd.
De Duitsehers, beladen met den vloek der Belgen, die
gedurende vier jaar onder hen gezucht hafldcn, verlieten
ons vaderland.
Onder geleide van koning Albert keelden onze dappere strijders weder, en werden overal met den grootsten geestdrift ontvangen. Aan alle woningen wapperde
de dierbare drieklellr ; bet nationaal volkslied weergalmde'
ten allen kant.
Vervolgens u'ok een groot deel van het Belgisch leger
naar den Rijn, om op zijn beurt Duitschlaml te bezetten,
en den terugkeer der Dnitschers te beletten.
De Centrale volken Z~l1 nu eindelijk in, dat zij
door hun leiders bedrogen waren; in al hun landen
ontstonden bloedige onlusten, en keizers en koningen
met bun familie waren verplicht de vlucht te nemen.
De keizer van Duitschland, de voornaamste aanleider
van den verschrikkelijken broedermoord, zocht een schuilplaats in Holland.
Vrede van Versailles. - Den 8n Mei 1919 werden
to Versailles de vredesvoorwaarden aangeduid, welke
den 28n Juni door de Duitscb.ers aangenomen en onderteekend werden. Wat België aanging, werd Duitschland veroordeeld tot herstelling van het ,-erwoeste gedeelte van ons land, tot het betalen der leeningen,
welke. België tijdens den oorlog had moeten aangaan,
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tot het weergeven der werktuigen, grondstoHeo, ktmstToorwerpeD, hoomvee, paardeo, enz, die 0118· OIltnomen

waren, tot het afstaàn van 1faImedj, Eupen, )[oreaef
en ket Hertogenwald.
Het tractaat van 1839, gesloten tusscben Belsiij en
Holland, zon herzien worden door de mogendheden
'Prankrijlr, Engeland, Amerika, ltaliê ell Japaa.

Moge ons land spoedig uit zijn puinen heIT.ijJlen, en
moge het in de toekomst van verdere 001:l.n bev~d
bUj.,. !
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