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DE BRABAKONNE
0 dierbaar
o heilig land der vaadren
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd,
Aanvaard onz'kracht en het bloed van onze aadren
Wees ons doel in arbeid en in strijd.
Bloei, o land, in_ eendracht niet te brek en,
Wees immer u zeif, en ongeknecht,
Het woord getrouw, dat ge onbeschaamd moogt spreken
Voor . Vorst, voor vrijheid en voor recht !
Voor Vorst, voor vrijheid en voor recht! bis
,

DE VLAAMSE LEEUW
H. VAN PEENE

K. MIRY

1. Zij zullen hem niet temmen,

2. De tijd verslindt de steden, Geen tronen blijven staan,
De legerbenden sneven,
Een volk zal niet vergaan.
De vijand trekt te velde,
Omringd van doodsgevaar,
Wij lachen met zijn woede,
De Vlaamse Leeuw is daar 1

De fiere Vlaamse Leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid
Met kluisters en geschreeuw.
Zij zullen hem niet temmen,
Zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen,
Zolang hij tanden heeft!
Reirein :

Zij zullen hem niet temmen,
Zolang. een Vlaming leeft, ,
Zolang de Leeuw kan klauwen
Zolang hij tanden heeft!

I bis

.4. Wee hem, die onbezonnen,
Die vals en vol verräad,
De Vlaamse Leeuw komt strelen
En trouweloos hem slaat.
Geen enkel handbeweging,
Die hij uit 't oog verliest.
En, voelt hij zich getroffen,
Hij stelz zijn mane en briest.

3. Hij strijdt nu duizend jaren
Voor vrijheid, land en God,
En nog zijn zijne krachten
In al haar jeugdgenot.
Als zij hem machteloos denken
En tergen met een schop,
Dan richt hij zich bedreigend
En vreselijk voor hen op !5. Het wraaksein is gegeven,

Hij is hun tergen moe.
Met vuur in 't oog, met woede,
Springt hij de vijaind toe;
Hij scheurt, vernielt, verplettert,
Bedekt met bloed en slijk,
En zegepralend grijnst hij,
Op 's vijands trillend lijk.

GESCHIEDENIS VAN BELGIE
DOOR KARRT EN BEELD

Beste Vrieid jes,
Uns land mag fier zijn op zijn roemrijk verlederi.
Dit zees n i jver landeke, zo dikwijls door buren bent i. jd en bedrei gd,
hee f t in de loop der eeuwen veel moeten stri jden om zijn ona f hankelijkheid en zijn vrijheid to veroveren en zijn godsdienst le bewaren.
Dit stri jden hee f t altijd veel li jden en veel offers van de Betgen
gevergd.
odsdienst en vrijheid vermochten onze gewesten
Lie f voor godsdienst
i tot coat
r
ij verschil van ras en taal, en een yolk to
land samen le brengen, spijt
doen ontstaan dal door eendracht en macht gedreven, zijn eigen weg gaat
in de wereld.
Sedert meer dan een eeuw• is Belgic een ona f hankeli jk koninkrijk.
Zijn kon in gen hebben hei groot en ri j k gemaakt ; ze hebben het zel f s
met een uitgestrekle kolonie vergroot.
Alle volkeren koesteren ecrbied en lie/dc voor Belgic.
W i j willen deze heerlijke geschiedenis samen nagaan.
Door ontleding van platen en kaarten, door de Studie vale korle
lekslen en door aanvullende lezingen en opzoekingen zullen we trachten
beter to begri j pen wat ons lief Landeke gekost /weft aan onze voorvaders,
om het verder nog meer to bewonderen en nog vuriger le beminnen.
'
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De bewoners van de spelonken.

1. Ontleding. — 1. Lees de tekst onderaan de plaat. --- 2. Wat stell deze plaat
voor? 3. Hoeveol personen bemerkt ge? 4. Vanwaar komen ze? — 5. Waartoc
dienden die spelonken? — 6. Hoe zijn dc mannen gekleed? En dc vrouwen? -- 7. Waren
de kleren van de mensen then zoals nu?
8. Wat draagt eon van de vrouwen om
de hals?
9. Wat doet elke persoon? — 10. Welk Bier komt er aan links? — 11. Wat
gaan de mannen doen?
12. Welke wapens hebben ze? — 13. Wat zouden ze met die
vangst wel doen?
14. Zeg me eens hoe het haar, het gezicht en dc gestalte van die
personen er uitzien. — 15. Zijn de mannen van nu niet groter? -- 16. Wat ziet ge op
de platen op bladz. 3? 17. Zeg iets over de woning. — 18. Vergelijk ze met uw huis. -19. Lees al de namen op de kaart.
.

2. Oud-Belgie.
Voor twee duizend jaar was ons land
bewoond door nog wilde mensen : de Oude Belgen.
Zij leefden in groepen of stammen samen. De Nervi e rs vormden
een der voornaamste stammen. Boduognat was hun opperhoofd. De
Oude Belgen waren zeer herbergzaarn, moedig in de strijd, doch verslaafd
aan drank en spel.
2

3. Wat de Oude Belgen
In Laag-Belgie
deden.

bouwden onze voorouders hun
hutten van leem en llöut met
een strooien dak crop, zoals ge
het op het plaatje hieronder
ziet. In Hoog-Belgie leefden
zij in spelonken, zoals op de
grote plaat ]liervoor te zien is.
De Oude I3elgen werkten op
het veld en maaktcn jacht op
wilde dieren; het vices ervan
werd gebraden of gezouten. 7.e
maakten, bijlen, messen, hamers
en. zelfs bi j lpun ten ui t, harde
steen. %e klcedden zieh met
dierenvellen en maakten halssnoeren bij middel van zeeschelpen en dicrentanden.

VO LKSSTA M M E N
VAN OUD-BELGIE

1)e Oude Belgen aanbadcn MI God.
4. De Godsdienst der Oude Belgen.
Zij vereerden ook de sterren, de maan, de zon, het water en het vuur. Zij hielden hun
godsdienstocfeningcn midden in de bossen. De priesters slachtten de offerdieren op
cen stencn altaar; zij vingen het blood op en besprenkelden het altaar er mec. Enkele
stukken vices werden ter ere van de goden verbrand, terwijl de rest onder het zingende
yolk verdeeld werd en opgegeten.
Het yolk kwazn ook op die heilige plaatsen bijeen om te beraadslagen of om
hun opperhoofd te kiezen. Longs deze plaatsen lagen ook veel graven. Als een voornaan
persoon stiert, dan werd zijn lijk in mooie kleren gerold en op cen houtmijt gelegd.
Het werd door vrienden en huren gedurende drie dagen en drie nachten bewaakt en
beweend. I3ij zonsondergang werd het verbrand, samen met het paard en de wapens
van de Bode. Onze voorouders geloof dery vast, dat een dapper krijgsman na zijn dood
naar de hemel ging, waar
hij zijn paard en wapens
terugvond om eeuwig voort
te jagen en te strij den.
•
5. OEFENINGEN. —
1. Welke woningen bewoonden de Oude Belgen? 2. Wat deden ze ? - 3.
Wat aten ze ? - 4. Hoe

r

Wapens :
1. Bijl ;
2. Pij lpunt ;
3. Steekbijtel.

vereerden zij hun goden?
- 5. Wat deden zij met
hun doden? - 6. Wat dachten zij over de hemel ?
- 7. Teken een hut van de
Dude Belgen, een bijl.

Hutten van de Oude Belgen ,
gemaakt van klei en stro
aan de kant van het woud.

2"° LES

DE ROMEINEN IN BELGIE

De Nerviörs onderwerpen zich aan de Romeinse veldheer Cesar.

1. Ontleding. — 1. Lees dc tekst onderaan de plaat. -- 2. Wat stelt dezc
5. En
4. Wat stelt de grocp links voor?
plaat voor? — 3. Hoevicel personen ziet ge?
(3. Hoe ziet de Romeinse generaal er uit? --- 7. Hoe is hij gekleed? —
deze rechts?
8. Wat draagt hij om het hoofd? -- 9. Wie staat er naast hem? — 10. Wat draagt de soldaat
11. Welke mensen staan daar vöär Cesar? --- 12. Wat willen ze?
juist achter he m?
15. Wat doet de generaal? — 16. Ziet ge
14. Waarom niet?
—13. Zien zij er blij uit?
iets bijzonders op de grond tussen de twee groepen? — 17. Van wie zijn die wapens? — 18.
Zijn al. die mensen op dezelfde wijze gekleed? — 19. Wat stelt de plaat op bladz. 5 voor?

In de tijd van de Oude Belgell
2. De Slag aan. de Selle.
in
Italie
een
zeer
machtig
yolk
: de Romeinen. Een van hun
er
leefde
generaals, Julius Cesar, maakte zich meester van veel landen. Hij kwarn
ook haar Belgie aan het hoofd van een sterk leger. De Nervi e rs hadden
zich langs de Selle opgesteld om de Romeinen tegen to houden. Na
een hevig gevecht werden zij door de Beter geoefende soldaten van
Cesar verslagen. Velen sneuvelden en met hen Boduognat, hun opperhoofd. De overblijvenden onderwierpen zich aan de heerschappij van
de Romeinen.
4

Lie Aduatukers, cen andere volksstam van Oud-Belgic,
3. De Aduatukers.
waren op weg om de Nervi e rs bij te staan, toen zij vernarren dat de Romeinen de overwinning hadden behaald. Verschrikt keerden zij naarhunversterkte plaatsen terug. Cesar
kwam deze weldra belegeren. De Aduatukers spotten met de toebereidselen van de
Romeinen. Ton hun verschansingen door de vijandelijke rammen werden stukgeslagen,
gaven zij zieh over en werden als slaven verkocht.
4 Wat de Romeinen hier brachten. -- Julius Cesar moest zeven jaar vechten
om de Belgische volksstammen gans te overwinnen. Daarna stelde hij in onze streken
Romeinse bestuurders aan. Veel Romeinen kwamen hier woven om handel te drijven
of hezit te namen van de grond, om die dare verder voor hun profijt te doen opbrengen
Van de Romeinen, die hier leefden, leerden de Oude Belgen Beter kleren maken en
huizen van baksteen bouwen. Ze leerden Latijn en veel andere wetensehappen. Ze namen
hun afgodendienst over.
De Romeinen deden ook grote banen aanleggen. Zo was het veel gemakkeli j ker van
de ene stad naar de andere te reizen. Later zullen de missionarissen daar gebruik
van maken.
5. OEFENINGEN. — 1. Met welke bedoeling kwamen de Romeinse legers
naar Oud-Belgie ? — 2. Welke volksstam weerstond hun het eerst? — 3. Wie
overwon? 4. Hoe lang moest Cesar strijden om de oude Belgente onderwerpen?
— Hoe behandelde Cesar de Aduatukers? — 6. Wat leerden de Oude Belgen
van de Romeinen? — 7. Wat betekenen de volgende woorden : stanz. , ram ,
verschansing.

Een Romeins
soldaat

De Nerviers vallen de Romeinen aan

J

S.oldaat der
Nerviörs
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DE FRANKEN

Clovis wordt door de Heilige Remigius gedoopt

1. Ontleding. --- 1. Welke plechtigheid stelt deze plaat voor? -- 2. Waar zijn die
mensen verenigd? -- 3. Hoeveel groepen -van personen zijn er? -- 4. Welke zijn hier de
5. Waar is koning Clovis hi e r ? 6. Waarom heeft hij
drie voornaamste personen?
7. Waarom staat hij in 't water? -- 8. Hoe houdt hij het hoofd
zijn kleren afgelegd?
10. Waar staat de heilige bisschop
en de armen? -- 9. Wie gaat de koning dopen?
Remigius?
11. Aan welk teken erkent gij hem? — 12. Wat houdt hij in de rechterhand?
13. Wat doet hij?
14. Wie vergezelt hem -- 15. Waar staat koningin Clotil16. Wat doet zij? Waaraan ziet ge dal? -- 17. Wat draagt zij op het hoofd? Wat
dis?
op de schouders? — 18. Wie is dat kindje naast de koningin?

=

2. Clovis.
Clovis was nog teer jong, toen hij tot koning der
Franken werd ultgeroepen. Hij was nog een heiden toen hij huwde met
een christin, Clotildis genaamd. Deze trachtte, haar gemaal voor het
Chr;stendom te winnen maar het lukte niet. Toen wilden de Alamannen
zieh van het ri j k van Clovis meester maken. In 't volle van dc strijd zag
de Frankische koning da t zijn soldaten begonnen te vluchten. Toen
beloofde hij zieh te bekeren in dien hij overwon. Zijn soldaten streden
weer met nieuwe moed, en de vreemde benden werden verslagen. Clovis
liet zieh in de christelij ke godsdienst onderwijzen, en werd, in 506, door

6 ---

de H. Remigius, bisschop
van Reims, gedoopt met
3000 van zi j n sol d aten .
3. — De Franken in ons
De Romeinen bleven
ongeveer 500 jaar meester van
ons land.
Door oorlogen en vooral
door gedurige strijd onder de Romeinse generaals waren de Romeinen minder sterk geworden.
Zo kwamen andere volkeren
zieh van ons land meester maken. De Franken bleven in onze
streken wonen. Ze waren dapper
in de strijd, en als er geen oorlog
STATEN VAN CLOVIS
was, werkten ze op het veld of
gingen , jagen.
Deze geschiedenis verhaalt verder het leven en de lotgevallen van deze Franken,
de voorouders van de Vlamingen.
Land.

4. Het Doopsel van Clovis. -- Op Kerstdag 506 werd Clovis gedoopt. Nooit
had de stad Reims zulke feesten bijgewoond. Aan alle Bevels
hingen rijke tapijten; mooi gekleurde weefsels wapperden over de
straten. In de kerk brandden honderden lichten. Toen de koning in de
kerk kwam vroeg
hij of dit de hemel
was, waarover
hem gesproken
werd! Toen Clovis
aan de doopvont
kwam en het sacrament verlang
-detonvagen,
zei hem de H.
Remigius : « Buig
het hoof d, fiere
Sicamber; aanhid,
wat gij verbrand
hebt, en verbrand,
Clovis in de slag tegen de Alamannen
wat gij aanbedcn
hebt ».
Wapens :
1. Frankische
bijlen ;
2. Helm;
3. Werpspies;
4. Schild;
5. Puntijzer van
lans.

5. OEFENINGEN. -1. Wie waren de Franken? - 2. Noem
hun grootste koning. - 3. Welke was de hoofdstad van het
Frankische Rijk? - 4. Met wie was Clovis gehuwd? - 5.
Bij welke gelegenheid beloofde hij Christen te worden? 6. Wie onderwees en doopte hem? - 7. Welk was het gelukkig
gevolg van deze bekering?

7
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DE MONNIKEN

Een Klooster met zijn Bijgebouwen.

1. Ontleding. — 1. Wat stelt doze plaat voor? 2. Welke soorten van gebouwen ziet
ge hier?
3. Vie woonden in die grote gebouwen?
4. Tot wie spreekt dc monnik bij
de ingang? -- 5. Wat doen de drie kloosterlingen in de hoek links? 6. Wat doet dc
monnik die werkt achter het klooster? — 7. Waar staat : a. de Kerk, b. de school, c. het
huis voor de vreemdelingen, d. de woning voor de monniken, c. de pachthocve? 8. Wat
zijn die lange gebouwen rond de kerk? — 9. Neem voor een paar uren de plaats in van
monnik die de vreemdelingen ontvangt, leid ze in het klooster rond en spreek over
de voornaamste plaatsen en over het werk van dc monniken.

2. De kloosters of abdijen.

Na de bekering van Clovis kwamen
missionarissen naar het land der Franken om het Evangelic to verkondigen. De voornaamste onder hen was dc H. Amandus. Hij stichtte
talrijke kloosters. Van hieruit gingen de monniken nieuwe streken
bekeren. Daarbij waren zij voor het yolk voorbeelden van gebed en
werkzaamheid. Op veel plaatsen bouwden de mensen hun woningen
rond de kloosters, en zo ontstonden by. Gent, Luik, Bergen en Nijvel.
8

3.

Wat

de

Monniken

De eerste kloosters in ons land werden gesticht
door vreemde monniken. Stilaan
..... •.
kwamen Franken deze kloosters
Aslst•='•'
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^ Brussel
aanvullen. De kloosterlingen ken••••:^ 4Tr ^ider.^
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godsdienst en andere wetenschap:
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pen. Veel monniken hielden zich
,
_–_–:
__
.
bezig met het overschrijven van
_
.,.
oude bocken en Bijbels, het schrij- K LOOS TERS IN BELGIE
ven van wat er in hun tijd
gebeurde. Daardoor zijn talrijke wetenswaardigheden tot ons gekomen, die anders
zouden verloren zij n . Veel van die
mooi geschreven en versierde bocken
blijven als kunstwerken bewaard. De
monniken leerden ook aan onze voorouders de grond beter bewerken, bossen
in vruchtbare velden omzetten, en
moerassen droogleggen.
deden.
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De werking
4. De H. Bavo.
van het christendom op de wilde
Franken schijnt op bijzondere wijze
uit in het leven van de H. Bavo. Deze
edelman, Allowijn genaamd, leefde
slecht in Haspengouw. Hij bekeerde
De monniken prediken en ontginnen de akkers :
op die manier werkten zij aan de beschaving zieh bij de prediking van de H. Amanonzer voorouders.
düs, deelde zijn geld en goed aan
de armen uit, en trad in het klooster te Gent.
Hij stierf een heilige dood de 1 October 657. Zestig edellieden, door zijn
voorbeeld gewonnen, werden ook monnik en heiligden zich in de abdij te Gent, later
de Sint-Baafsabdij genoemd.
5. OEFENINGEN. —

1. Door welk middel vooral ,
kreeg het christendom ingang bij de Franken?
2. Welke waren de voornaamste bezigheden der
monniken? — 3. Noem enkele steden die ' rond de
abdijen zijn ontstaan? —
4. Kent gij enkele heiligen
die missionarissen waren
in ons land?

9
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KAREL DE GROTE

Karel de Grote bezoekt eon school in zijn paleis.

1. Ontleding.
1. Lees de tekst onderaan deze plaat.
2. Waar is Karel
de Grote?
3. Waaraan erkent gij hem?
4. Welke is zijn houding? — 5. Hoe
is hij gekleed?
6. Wat draagt hij aan de gordel? — 7. Wat draagt hij om het hoofd?
— 8. Wie ontvangt hem?
9. Hoeveel monniken ziet gij naast de keizer? — 10. Wie
stellen ze Karel de Grote voor? — 11. Hoeveel groepen van kinderen zijn er hier? -12. Wie zijn die kinderen links? — 13. Zijn ze rijk gekleed?
14. Zien ze er blij uit? —
15. En wie zijn die kinderen rechts?
16. Waarom houdt een van die knapen het hoofd
gebogen?
17. Hoe toont Karel de Grote zijn tevredenheid over de enen en zijn miste vredenheid over de anderen?
18. En wie staat daar achter de monniken?

2. Karel de Grote.
De grootste Frankische vorst was Karel
de Grote. Hij was een vermaard legeraanvoerder en een wijs wetgever.
Hij werkte aan de vooruitgang van de godsdienst in zijn staten, en
trad dikwijls op als verdediger van de Paus. Om de kunst en de
wetenschap vooruit te helpen, stichtte hij een school in zijn eigen paleis.
Hij werd door de Paus tot keizer gekroond te Rome, op Kerstdag
van 't jaar 800. Hij stierf te Aken in 814, en werd er in de hoofdkerk
begraven.
--
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KEIZERRIJK VAN

KA R EL

.

3. Karel de Grote en de
Karel de Grote
scholen.

GROTE

stichtte in zijn paleis een school,
waar de monniken allerlei wetenschappen onderwezen. Ook lagere
scholen werden ingericht, waar
rijken en armen samen leerden
lezen, schrijven, rekenen en zingen. De Keizer bezocht dikwijls de
scholen. Bij een van die bezoeken ondervond hij dat de werken van de arme kinderen beter
verzorgd waren dan die van de
rijke. Hij plaatste de ijverige
kinderen vöör hem en de luic
op zij. Tot de eerste sprak hij :
« Beste kinderen, ik wens u geluk;
gij hebt uw best gedaan en ik
zal u belonen ». Tot de anderen zeide hij : « Ge zijt de zonen van de hoge ambtenaren
in mijn rijk; maar gij zijt lui en wilt niet leren. Werkt gij niet beter in de toekomst,
dan zult ge van mij niets krijgen ». Aldus moedigde de grote Keizer de vlijtige
kinderen aan en won de luie voor meer en beter werk.
DE

Karel de Grote stierf in zijn paleis
4. Het graf van Karel de Grote.
to Aken in 814, in de ouderdom van 72 jaar. Hij werd
begraven onder het altaar van de domkerk. Zijn gebalsemd lichaam, werd in een boetekleed gewikkeld en
in zittende houding begraven. Met het zwaard aan de zijde,
zou men zeggen, dat de Keizer nog altijd wil werken en
strijden. Het boetekleed is versierd met de Keizerlijke
eretekens. Vooraan liggen de Schepter en het gouden schild
door Paus Leo III gewijd op Kerstdag 800. Een schoon, met
goud versierd Evangelieboek ligt op zijn knieen, en de
keizerskroon, met een stuk van het Heilig Krisis bezet, hangt
boven zijn hoof d. Alzo wacht het lichaam van Karel de
Grote op de verrijzenis der doden.

Keizerskroon
van Karel de Grote.

5. OEFENINGEN. - 1. Wie
is de grootste onder d e Franki'sche vorsten ? - 2. Waarom
gaf men hem de bijnaam « de
Grote » ? - 3. Door wie , wanneer en waar werd hij tot keizer
gekroond? - 4. Wat deed hij om
de geleerdheid onder zijn onderdanen to bevorderen ? - 5. In
welke houding ligt zijn lichaam
begraven?

1. Durandal, het zwaard
van Roeland ' generaal van Karel de
Grote.
2. Joyeuse , zwaard van
Karel de Grote.
3. Schepter van Karel de
Grote.
4. Erevlaggetj es .
5. Muziekhoorn.

6°° LES

DE BURCHTEN

Da burcht en de omgeving.

1. Ontleding. -- I. Welk gebouw ziet gij boven op de heuvel? — 2. Zijn er
veel vensters in? — 3. Zijn ze grout? -- 4. Zijn er hoge muren? --- 5. Is het gemakkelijk
om er binnen te geraken? — 6. Waarom schijnt dit zo lastig? — 7. Hoe wordt de ophaal8. Waartoe dienen de twee torens aan weerszijden van de poort? -brug vastgelegd?
9. Waartoe dient de grote toren in 't midden van de versterking? — 10. Waartoe dienen
de openingen i n de muren? 11. Wie woonde in de burchten? 12. Wie kwam er
14. Beschrijf
bescherming zoeken? — 13. Wie ziet ge te paard links op de plaat?
16. Van wie is de hut rechts op de plaat? --15. Met wie spreekt hij?
zijn kledij.
19. Wat bemerkt
18. Voor wie werken ze?
17. Wie zijn de mensen die gij daar ziet?
20. Best aan er nu nog Lburchten?
ge op de plaat tussen de burcht en de hut?
21. Kent gij er? -- 22. Waartoe dienen ze nu?

2. Een burcht.

Enkele jaren na de dood van Karel de Grote

vielen de woeste Noormannen in ons land. Om zieh tegen hen en ook
tegen lastige geburen te verdedigen bouwden de edellieden een versterkt
kasteel of burcht. Waar het kon bouwden zij de burcht op een
heuvel of op een rots. In Vlaanderen werd de burcht met diepe en
brede grachten omgeven. Een ophaalbrug sloot de toegang tot het
kasteel af. In de hoge en dikke muren waren geen vensters maar schiet12

Baten. In oorlogstijd mochten de boeren met
hun kudden in het kasteel gaan schuilen. In
het midden van de burcht stond een sterke
slottoren, laatste toevlucht in geval van beleg.
In tijden van vrede werden op het kasteel
pelgrims en minnezangers ontvangen. Ze kwamen de lange winteravonden met hun verhalen,
hun strij d-en minneliederen aangenamer
maken.
i
In die tijd konden
3. Het leven op het kasteel.
^
edellieden
niet
lezen.
Ze
hielden
.
zich
alleen
bezig
cIe
met het hanteren van wapens; zo waren zij alti j d
, tegen een
gereed om hun land en hun onderdanen
inval te beschermen. In vredestijd gingen zij op jacht
Ingang van een burcht, met
of namen deel aan steekspelen. Gedurende de lange
ophaalbrug en twee verdewinteravonden speelden zij schaak in de ridderzaal, of
digingstorent j es , verder
de slottoren.
luisterden naar de verhalen van voorbijtrekkende pelgrims
naar de lezingen en liederen van rondreizende dichters of
minnezangers.
en
De goede ridders stonden ook hun onderdanen met raad en daad bij. Geholpen
geestelijkheid, trachtten zij door hun wijs bestuur, het leven van hun lijf-dore
eigenen christelijker en gelukkiger te maken.
4. De landbouw. -- I)e dorpen lagen dicht bij een burcht of een klooster; soms
werden de hoeven hij een waterbron of langs een rivier gebouwd. Een akker was altijd in
drie verdeeld. Op het ene stuk werzomervruchten, zoals graan, den
gezaaid. o p h e t ander, wintervruchten, zoals wortelen en rapen. Het
derde bleef onbezaaid. Elk jaar
wisselde men af.
De valleien en de
lage gronden werden in weilanden
herschapen.
De Frankische
- b o eren moesten
elk jaar een deel
van hun oogst of
Een steekspel.
van hun vee aan
hun heer afstaan.
e n beseherming.
de
plaats
daarvan
kregen
ze
dan
zijn
hulp
In
.
5. OEFENINGEN. - 1. Hoe waren de burchten versterkt? ^^..B zonderheden in
de
-- 2. Waartoe ? - 3. Wat deden de heren in vredestijd? - verdedigingsmuren :
4. Beschrijf het uitzicht van een Frankisch dorp? - 5. Verklaar
1. Kanteel ;
2, 3, 4. Schietgade volgende woorden : ridder, slottoren , steekspel, schaakspel,
ten.
minnezanger.
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DE EERSTE KRUISTOCHT
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Intrede.van de Kruisvaarders to Jeruzalem.

1. Ontleding.
1. Lees de tekst onderaan de plaat.
2. Wie staat daar link
op de plaat met de kroon om het hoofd?
3. Wat draagt hij op de borst?
4. Wa
houdt hij in de banden?
5. In welke richting kijkt hij? — 6. Waar bevindt hij zieh?
-- 7. Bemerkt ge die man juist achter Godfried an Bouillon? Wat draagt hij?
8. Wie zijn die Soldaten binnen dc stadsmuren? — 9. Waaraan erkent ge ze? — 10. Welke
stad is het? — 11. Waarom zijn ze hier gekomen?
12. Wie zijn die verschrikte
mensen die de kruisvaarders de rug toekeren?
13. \Vat dragen ze mce in hun

—

vlucht?
14. Wat ziet ge in dc vlakte? — 15. Duid op de kaart de weg aan die dc
kruisvaarders gevolgd hebben om Jeruzalem te berciken?

2. De Kruistocht.
De Turken hadden zich meester gemaakt
van het Heilig Land. Toen Paus Urbanus II dit vernam vroeg hij aan
de christene ridders het graf van 0. H. J. C. aan de Turken te ontrukken.
Met duizenden verlieten zij onze streken. Velen stierven onderweg van
honger en ziekte, terwijl veel anderen in bloedige veldslagen werden
gedood.
Bij een geweldige stormloop op Vrijdag, 25 Juli) 1099, maak ten
de kruisvaarders zieh meester van Jeruzalem. Gcdfried van Bouillon
en twee ridders uit Doornik waren de eersten op de stadsmuren. De
kruisvaarders wilden Godfried tot koning van Jeruzalem kronen. De
nederige held wolf Been koningskroon dragen, daar waar zijnoddeli'
kJ e
g
Meester, er een .van doornen had gedragen.
14

TOCHT
DER

KFWISVAARDERS
. _ _ _ Kruist.
Kruist.

yE RNEERSIN G

Vaandel
van

3. Pieter de Kluizenaar.
Pieter de Kluizenaar was op bede- de kruisvaarders.
vaart geweest naar de heilige plaatsen in Palestina. Hij had er gezien
hoe de Turken de pelgrims en de christenen mishandelden. Na zijn terugkeer vertelde
hij aan Paus Urbanus II wat hij gezien en beleefd had. Deze deed hem een
kruistocht prediken om .de heilige bedevaartplaatsen
aan de Turken te onttrekken. « Trek ten oorlog
tegen de Turken, verlos het Heilig Land ». De edel
-liedn.soatrpeui«Gdwlht»1Ze
naaiden een kruis op hun kleren en vertrokken.
De Doornen Kroon van One Heer
b ewaard in
' O. L. V. K er kt e P arij B.

De stad werd
4. Innenring van Jeruzalem.
ingenomen op een Vrijdag, te 3 uur. Terwijl de kruisvaarders de Turken vermoordden,
ging Godfried van Bouillon ongewapend en blootsvoets, naar het H. Graf ter bedevaart.
Pas hadden de koene strijders
de ootmoedige en vrome
bedevaart van hun aanvoerder
vernomen, of allen gingen op
hun beurt barrevoets naar de
kerk en smeekten God om
vergi ff enis en zegen.

,!

-

\

^
1^^
. ^)
..

Glrodfried van Bouillon.

5. OEFENINGEN. -1.
Waarom deed PausUrbanus
II een oproep tot de christene
ridders? - 2. Welke mooie
voorbeelden gaf Godfried
van Bouillon aan zijn me de stri j ders

15 --

Pieter de Kluizenaar.

8't' LES

GROTE BISSCHOPPEN

Notker, bisschop van Luik.

1. Ontleding. -- 1. Wat stelt deze plaat voor? -- 2. Wie is de persoon die rechts
zo plechtig vooruitgaat? -- 3. Van waar komen de priesters die bij de bisschop zijn?
- 4. Wie heeft de leiding van de stoet?
5. Wat houdt hij in de rechterhand ? -- 6. Wat
draagt hij onder de linkerarm?
7. Hoe is de bisschop gekleed? en zij die bij hem zijn?
— 8. Hoeveel personen ziet ge in de verschillende groepen?
9. Welke voorwerpen
worden in elke groep . tentoongesteld?
10. Ziet ge geen schip?
11. In welke stroom
ligt het vast, meent ge? --- 12. Waarmee is de stad omringd? -- 13. Hoe zou deze
stad wel heten?

2.. Opkomst van Luik.
In de middeleeuwen gebeurde het
dat keizers en koningen ook grote streken aan bisschoppen gaven. Le
werden prins-bisschop genoemd. Rond het jaar 1000 was er zo een
prins-bisschop to Luik; zijn naam was Notker. Hij deed de stad met
grote muren en versterkingen omringen, liet een brug werden over de
Maas, herbouwde de hoofdkerk en andere gebouwen. Hij zorgde veel
voor het onderwijs, zodat de scholen van Luik goed bekend waren en
Luik in gans Europa als de « Bron der Wijsheid » werd begroet.
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(lichter
Een
mocha van Notker
getuigen : Luik kreeg
Notker van. Christus
en al de rest van
Notker.
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een andere bisschop dc
PO^^ \,./L,
^
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grondslag van onze grote
t1^
(te
havenstad. In 660 liet dc
.__.
H. Amandus er een Kerk
bouwen en wijdde die toe
aan de Apostelen Petrus
F R A N K R IJ K
en Paulus. Hij stichtte
tevens een abdij te Deurne.
Er werd een sterke vesting
KAART VAN HET
PR I NSBISDOM LUIK
rond de Kerk gebouwd.
Geleidelijk wierpen de
monniken dijken op tegen de overstromingen van de Schelde. Zo was het
geruster crl kwam talrijk in (le streck wonen.
--

.

,

.

^•

voll~

Ook Gent had zijn ontstaan aan
4. Gent.
de 14. Amandus te danken. Hij stichtte er twee kloosters en het volk kwam er road woven. Door zijn
voor(lelige ligging tangs de Schelde en dc Leie kort
het gemakkelijk handel drijven met andere landen.
Stilaan werd Gent een grote stad.
Op veel plaatsen
5. Steden rond de kloosters.
van oils land kwamen de bekeerlingen en de boeren
rond de kloosters wonen. De bevolking nam toe, en
steden ontstonden. De stichters van de kloosters werden
naderhand als de patronen of beschermheiligen van
die steden vereerd. Zo is de H. Remaclus de patroon
van Stablo, de H. Vincentius van Zinnik, de H. Guibertus
van Gembloers, de H. Trudo van Sint-Truiden, de
H. Bavo ° van Gent, de H. Waltrudis de patrones van
Bergen, de H. Gertrudis van Nijvel, enz.

,,

40, Iv
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Het Perroen van de stad Luik,
symbool van de vrij heid .

6. OEFENINGEN. - 1. Wat is een prinsbisschop? - 2. Welke stad in ons land is aan eon
prins-bisschop veel verschuldigd? - 3. Waarom?
- 4. Kent ge nog andere steden die door bisschoppen werden gestickt? - 5. Hoe dat? - 6. Waarom
werd Luik eertijds een Bron van Wijsheid genoemd? - 7. Welke stad mag zich heden op zo
een faam beroemen? - 8. Waarom? - 9. Wie
is de patroon van uw gemeente? - 10. Weet ge
waarom?
4M,
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DE VLAAMSE GEMEENTEN

V66r de Slag der Gulden Sporen.

2. Waar is dit gebeurd? — 3. Waar
1. Ontleding. --- 1. Wat verbeeldt deze plaat?
4. Wat doet hij met de linkerhand? -- 5. Welk
bevindt zich de aanvoerder van dit leger?
7. Wat
6. Welke is de houding van de soldaten?
wapen houdt hij in de rechterhand?
9. Welke
8. Hoe zijn zij gekleed?
doen zij naar het voorbeeld van hun aanvoerder?
11. Welke afbeelding prijkt op
10. Welke vaandels dragen zij?
zijn hun wapens?
13. Wat ziet gij op de heuvel rechts?
12. Welke stad ziet gij in de werte?
die vaandels?

2. De Strijd om de Onafhankelijkheid. - Tusseri de jaren
1200 en 1300 was er grote rijkdom in de Vlaamse gemeenten. De
boeren bewerkten eigen akkers, de werklieden verdienden ruim en
eerlijk hun brood en de burgers dreven handel met vreemde landen.
Toen was er in Frankrijk een koning, die zich van Vlaanderen wilde meester maken. Op zekere nacht vermoordden de Bruggelingen sneer dan 1500
Fransen. De Franse koning zond een machtig leger naar Vlaanderen om
de oproerlingen te straffen.
Al de boeren, werklieden en burgers uit onze streken trokken het
Franse leger te gemoet. Het werd verslagen te Kortrijk op 11 Juli 1302.
Deze heerlijke overwinning verzekerde de onaf hankelij kheid van
Vlaanderen en van heel ons land.
-- 18

3. De slag der Gulden Sporen.
In
de vroege morgen van de 11 Juli 1302,
stelden de Gemeentenaren zich op
tussen de Beke en de Gracht. Daar wachtten
zij vol betrouwen de vijand op. Monniken
doorkruisten de Vlaamse gelederen om
hun wapenbroeders de absolutie te geven,
te zegenen en aan te moedigen. Toen het
Franse leger in aantocht was, vielen zij
allen op de knien, ontvingen de zegen
van het allerheiligste, en brachten aan hun
lippen een beetje van de geboortegrond, die
zij misschien met hun bloed gingen drenken.
Het Franse leger had zich alms opgesteld.
Het bestond uit voet-en paardenvolk,terwij 1
het Vlaamse leger bij na alleen voetvolk
telde.
De aanval van de eerste groep der

Franse ruiterij was zo hevig dat het centrum
van het Vlaamse leger moest wijken. Maar
Wapens van de
Franse ridders :
1.
2.
3.
4.
5.

Helm;
Lansen;
Zwaard;
Knots;
Sporen.

Jan van Renesse kwam met zijn reserve op
tijd om de Fransen te verslaan. Een tweede Wapens van de Vlaam
se gemeentenaren :
en derde groep der Franse ruiterij werd ook
verslagen. Toen sloeg heel het Franse leger
1. Helm;
op de vincht achtervolgd door de Vlamin2. Knots;
gen. Na de slag werden meer dan 700 gulden
3. Goedendag ;
sporen (Guldensporenslag) verzameld, en in
4. Kruisboog;
0. L. Vrouwkerk als trofeeen opgehangen.
5. Schild.

4. OEFENINGEN. - 1. Waarom wilde de koning van Frankrijk meeste]
zijn in Vlaande•
ren? - 2. Welke
SLAG B IJ KORTR IJ K I
middelen ge.
bruikte hij daar
toe? - 3. Wa
deden de Brug.
gelingen? - 4
Wat werd e:
gored door d ■
slag der Guide]
Sporen? - 5
Welk verschi
bestond er tus.
sen de Vlaamsi
on de Frans ,
strijdkachen
- 6. Waaron
werd die slat
«Guldensporen
slag» genoemd'
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DE BOEKDRUKKUNST

Toen men de boeken moest afschrijven.
1. Ontleding. -- 1.Wat stelt deze plaat voor?

2. Wat ligt er o p de schrijftafel va n
3. Wat doet de andere nionnik? -- 4. Wat ziet ge tegen de illtlur? - – 5. Vandeniok?—
welke stof zijn die boeken gemaakt?
2. De Oude Boeken. --- In de oude tijd werden de hocken niet gedrukt, ze
moesten afgeschreven worden. Sedert het opkomen der kloosters waren het alleen dc
monniken, die boeken afschreven. Dat afschrijven duurde zeer lang omdat er veel
schone tekeningen en versierde letters moesten bijkomen. Zo kon het wel cen vol jaar
duren vooraleer een bock af was.
Rond de jaren 1400 kwamen er veel leerlingen naar de scholen. Ze moesten boeken
hebben, maar er waren er niet genoeg. Men zocht dan naar een middel om vlug hocken

temakn.
Iemand had er iets op gevonden. Hij graveerde een bladzijde van een bock op een
plankje . Daarmee kon hij dan veel blaren drukken. Toch was er nog veel tijd nodig
om al de bladzijden op plankjes te graveren.
3. Jan Gutenberg. Het graveren op plankjes duurde nog tc lang. Gutenberg zci:
ik zal losse letters gieten van lood, daarmee kan ik zoveel woorden maken als ik wil. Hij
maakte zijn metalen letters en vormde er woorden mee. Nu drukte hij dikke boeken op
cen vlugge manier. Gutenberg heeft zijn uitvinding niet weggestopt. Hij leerde ze voort
aan al wie wilde. Zo leerde Dirk Maertens van Aalst boeken drukken.

20
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Handpers (1441) .

Rotatiepers met 66n klos (1947) .

4. Dirk Maertens.
Als hij zijn stiel goed kende begon hij met een drukkerij
in zijn geboortestad in 1473. Dit was de Berste drukkerij van ons land. Aalst heeft voor
Dirk Maertens een standbeeld opgericht. Nog altijd kan men te Aalst de bocken zien die
Maertens het, eerst gedrukt heeft, Sedert Gutenberg en Maertens heeft de boekdrukkunst
veel vooruitgang gemaakt. Dat kunt ge duidelijk op het plaatje zien. Links staat een
kleine handpers zoals Dirk Maertens er een gebruikt heeft. Rechts ziet ge de grote
rotatiepers, die nu gebruikt wordt om kranten te drukken.

5. De Boekdrukkunst. --- Jan Gutenberg is de uitvinder van de
boekdrukkunst. Die grote uitvinding werd in ons land gebracht door
Dirk Maertens van Aalst. Nu werden de boeken goedkoper en talrijker.
Iedereen kon boeken kopen. Het onderwijs was nu veel meer verspreid.
De boekdrukkunst is een der nuttigste uitvindingen.
6. De Ontdekking van Amerika .
Enkele hon(lerden jaren geleden kenden de mensen maar een klein
deel van onze aardbol. Stoute schippers vaarden gedurig
verder en verder de zee in. Le vonden nieuwe landen en
nieuwe zeeen. Men gebruikte toen veel kaneel, suiker en
peper. Maar dat moest van heel ver komen, van Indio.
Daardoor waren die dingen peperduur.
Christoffel Columbus wilde een andere weg zoeken Haar
Indic. Hij zei : vermits de aarde rond is moeten we maar
altijd rechtdoor varen om in Indio te komen. Lo gezeid, zo
gedaan. Met drie schepen en honderd twintig matrozen
vertrok Columbus uit Palos in Spanje. Hij vaarde maar
altijd rechtdoor. Na meer dan twee: maand varen zag
hij eindelijk land. Hij meende in Indic aangekomen te zijn
maar hij had een nieuwe wergild ontdekt, Amerika.

Christoffel Columbus.

7. OEFENINGEN. 1. Waarom waren de boeken vroeger veel duurder dan
nu? -- 2. Wie maakte de eerste losse letters? -- 3. Wie was de eerste drukker
van ons land? 4. Waar werkte hij? 5. Wie is de ontdekker van Amerika?
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DE FRANSEN IN ONS LAND

Plunderingen en gewelddaden door de Franse Jacobijnen gepleegd.

1. Ontleding. — 1. Wat ziet ge op deze plaat?
2. Waar grijpt dit toneel plaats?
4. Wat doen ze ? — 5. Hoe zijn de Franse
— 3. Welke personen erkent gij hier ?
6. Waarom staan ze naast de priester, de dorpelingen?
soldaten gekleed, gewapend?
— 7. Waar worden die heengeleid?
8. Wat steekt er wel in de manden naast het rijtuig?
-- 9. Waar komen die voorwerpen vandaan? — 10. Wat doct de soldaat die naast de
11. Welk gebouw ziet ge links. 12. Welke vlag wappert op de toren?
kar staat?
14. Welke wapens
-- 13. En wat zouden degenen die rechts afkomen wel bedoelen?

dragen ze?

In 1790 kwam het Franse yolk in
2. De Boerenkrijg.
opstand tegen zijn Koning. Heel de koninklijke familie werd vermoord.
De opstandelingen namen het bestuur over. De andere vorsten
van Europa wilden de orde in Frankrijk herstellen. Maar de
Jacobijnen dreven de vreemde legers achteruit, en vielen in ons land.
Priesters werden verbannen, kerken geplunderd, kunstwerken gestolen,
en onze jongens als soldaten ingelijfd. Dit alles bracht de boeren
tot. opstand. In Vlaanderen en in de Kempen, ja tot in Luxemburg,

22

namen zij de wapens op om de
Fransen te verjagen. Frankrijk
zond tegen onze Boeren de
geduchte « Vliegende Brigade ».
De « Boerenkrijg » kostte het
leven aan meer dan 15.000Belgen.
Nadat de
veroverd hadden
Diest
trokken zij spoedig naar Hasselt. De
boeren waren vast besloten de goddeloze verdrukkers weerstand te bieden.
Steenhopen werden haastig opgeworpen
om de stadspoorten te versperren. De
boeren hadden zieh op de markt opgesteld. Daar vielen zij op de knien om
de zegen van de priester te ontvangen; ze zwoeren te strijden en te sterven
voor altaar en haard. Spijt hun moedige en hardnekkige verdediging werden de
verschansingen stuk geschoten en de stad moest Lich overgeven. De boeren
vluchtten ; ze werden door de Franse ruiterij ingehaald en zonder medelij den
vermoord. Zelfs de oude pastoor werd met een bajonnet doorstoken. Dit was het
droevig einde van de « Boerenkrijg », waarin duizenden onzer jongens stierven als
helden en martelaars. Ter herinnering aan die moedige Boeren, die sneuvelden voor
Godsdienst en Vaderland werd te Hasselt een standbeeld opgericht.
3. De laatste slag.

Fransen
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In een dorp
4. Recht voor de vuist.
van Luxemburg boden de boeren wanhopige
weerstand van uit het park van het kasteel.
Gedurende de strijd sneuvelden er veel; anderen
werden gevangen genomen en voor de krijgsraad
gebracht. De Franse voorzitter was eerder
geneigd die mensen te redden. Hij stelde
hun de volgende vraag : « Uw geweren waren
« Toch well » klonk het
niet geladen? »
« Goed; dit
antwoord 'van hun aanvoerder.
was zeker om wild te schieten in 't park? »
« Toch niet ; we schoten naar de Franse solda« Schieten, ja maar
ten buiten het park ».
niet om die soldaten te doden? »
« We schoten
om de Franse soldaten te doden. Liegen doen
wij nooit». Dit heldenwoord kostte hun het leven.
Hier zien we duidelijk de schoonheid en dc
rechtzinnigheid van hun martelaarsziel.

.ii

Monument van de Boerenkrijg
te Hasselt.

5. OEFENINGEN. - 1. Waarom boden
de « Boeren » weerstand aan de Fransen?
- 2. Waar werd de laatste slag geleverd? 3. Vergelijk de beide strijdgroepen ?
4. Verklaar de woorden : « Vliegende brigade » , « Voor altaar en haard » , bajonnet

-

stadspoort.
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NAPOLEON
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Napoleon na de slag bij Waterlo

1. Ontleding. — 1. Welk slagveld stelt deze plaat voor? — 2. Erkent ge de ruiter
met het wit paard?
3. Ziet hij er blij uit? — 4. Waarom niet? — 5. En wie is de andere
ruiter?
6. Wie vergezellen Napoleon? — 7. Waarom zien die mannen er zo bedrukt
uit?
8. Op welk ogenblik van de dag zou dit alles wel gebeuren? — 9. Is de slag
geweldig geweest?
10. Waaraan bemerkt gi j het? — 11. Wat is die glans in de verte?
— 12. In welke vlakte werd de slag geleverd?

2. Keizer Napoleon.
In 1804 werd Napoleon, tot keizer van
Frankrijk uitgeroepen. Hij herstelde de orde in zijn land. In Belgi e
deed hij de haven van Antwerpen vergroten. Spijtig genoeg voerde hij
aanhoudend oorlog tegen al de staten van Europa. Dit bracht hem ten
val. In 1815 verloor hij de slag bij. Waterlo tegen Engeland, Pruisen,
en andere staten. Napoleon werd verbannen op het eiland Sint-Helena,
waar hij enkele jaren nadien overleed. De Leeuw van Waterlo, met de
muil naar Frankrijk toegekeerd, werd opgericht tot blijvende herinnering aan de grote slag bij Waterlo.
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3. Lieven Bauwens.
Engelsen alleen konden katoen
weven in 't begin van de 19"
eeuw. Op doodstraf was het verboden het geheim ervan aan
andere landen kenbaar te maken.
Lieven Bauwens gelukte erin dit
geheim of te kopen. Hij lokte
een veertigtal Engelse wevers
naar Gent en voerde het weven
en spinnen vain katoen in Belgic
in. Veel katoenweverijen en
spinnerijen werden aldra te Gent'
en omstreken gebouwd. Zo werd
katoenni j verhei l
de Gentse
weldra wereldheroemd.

SLAG BIJ WATERLO
Kilometers
I

2

^ Fransen

4. De slag bij Waterlo.

INN Engelsen

Napoleon was het eiland Elba
^ Pruisen
ontvlucht. Aan het hoofd van
Napoleon en zijn generaals Ney, Reille, Lobau en
een nieuw leger trok hij naar
Drouet d'Erlon , leiden de Franse • soldaten ;
Brussel.
Langs de baan Charleroi
Wellington, de Engelse ; Blücher met Bülow
en Zieten, de Duitse.
Brussel werd hij door zijn
Dezen
vijanden, opgewacht.
werden aangevoerd door de Engelse generaal Wellington. Beide legers hadden zich
in de vlakte bij Waterlo opgesteljl. De nacht van de 18 Juni had het fel geregend,
zodat de slag slechts laat in de voormiddag kon beginnen. Tot 4 uur bleef de strijd
onbeslist. Dank zij de tijdige aankomst van de Pruisen, die de Fransen op zij aanvielen, werd de slag gewonnen door de geallieerden. Napoleon vluchtte naar Frankrijk,
waar hij door de Engelsen werd gevangen genomen. Hij werd naar Sint-Helena verbannen. Daar stierf hij in 1821.

5. De Leeuw van Waterlo.
Ter herinnering aan de overwining van de geallieerde
mogendheden op Napoleon, werd bij Waterlo een eigenaardig monument opgericht.
32.000 m3, grond werd mandje per mandje door duizenden weduwen van gesneuvelde
soldaten tot een heuvel van 45 m Ioogte bijeengebraCht. Uit de kanonnen door de
Fransen achtergelaten werd een bronzen leeuw van 4,50 m hoog gegoten en hoven
op de heuvel ingemetseld met de muil
naar Frankrijk gekeerd. Een trap van
235 treden geeft er toegang toe. Op de
heuvel heeft men een heerlijk gezicht op
heel de vlakte.
6. OEFENIN GEN . 1. Wie herstelde de orde in Frankrijk na de
omwenteling? - 2. Waar werd hij
voor goed verslagen? - 3. Wie
vooral hielp de slag bij Waterlo
winners? - 4. Waarom werd de
Leeuw van Waterlo opgericht?
5. Hoe gebeurde dat en waarmee?
6. Waar stierf Napoleon?
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De heuvel met de Leeuw
van Waterlo.
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DE BELGISCHE OMWENTELING

De vrijwilligers doen een aanval op het Park to Brussel.

1. Ontleding.
1. Wat stelt deze plaat voor?
2. Welke vijanden staan hier
tegenover elkander? 3. Waar wordt de slag geleverd? 4. Waar hebben de Hollanders
post gevat?
5. Hoe zijn de Belgische vrijwilligers gekleed? — 6. Welke wapens
gebruiken zij? -- 7. Welk erkenningsteken dragen zij ? -- 8. Welke zijn er de kleuren van?
9. Ziet ge een vaandel op de plaat?
10. Waarvan is het een zinnebeeld?
11. Wie
is die held met het houten been? -- 12. Waarom doet de vaandeldrager de vlag wapperen?
13. Schijnen de Belgen bang voor de vijand? 14. Zijn er doden aan de kant van de
Belgen? — 15. Waartoe die hoop stenen, tonnen en planken? -- 16. Wie behaalde de
overwinning?

2. 1830.
Na de slag bij Waterlo werd Belgie met Holland
tot een Koninkrijk, het koninkri j k der Nederlanden, verenigd. Koning
Willem I begreep de Belgen niet. Velen waren misnoegd en kwamen in
opstand tegen hem. Hollandse soldaten wilden te Brussel het oproer
onderdrukken. Ze moesten zieh in het Park verschansen. Gedurende
vier dagen (23, 24, 25, 26 September) werd er te Brussel hevig
gevochten. De Hollanders moesten het opgeven en het land verlaten.

-- 26 --

Een voorlopig Bestuur riep de
10 November 1830 een Nationaal
Congres bijeen. Dit Congres
verkoos tot Koning der Belgen,
p
g van SaksenLeopold
I,, hertog
Kobur -Gotha.

PLAN

BRUSSEL

VAN

De Hollanders te Brussel
de 25 September
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vlucht gedreven.
Toen trokken al de vrijwilligers naar het Park. Van uit huizen en van achter verschansingen werden de Hollanders beschoten, en bestormd. Aanhoudend kwamen
verse vrijwilligers uit alle hoeken van 't land toegesneld om aan de verdediging deel
te nemen. De 25 -26 September werd een Voorlopig Bestuur aangesteld. Nog dezelfde
nacht .vluchtten de Hollanders naar 't noorden. De 27 September vierde Brussel
zijn bevrijding onder
het wapperen van de
nieuwe driekleurige
vlag, zwart-peel-rood-.
4. OEFENINGEN.
— 1. Met welk land

werd Belgiö verenigd
na de slag bij Waterlo? — 2. Waren al de
Belgen met deze vereniging tevreden ? —
3. Hoe werden de Hollanders verjaagd? —
4. Wat deed het Voorlopig Bestuur? — 5.
Wat deed het Nation-aal Congres ? — 6.
Verklaar de volgende uitdrukkingen :
De Jeden van het Voorlopig Bestuur

vrijwilligers , Voor-

1 Surlet de Chokier; 2. Van der Linden; 3. baron de Coppin;
4 Van de Weyer; 5. graaf Felix de Merode; 6. Jolly; 7. Rogier;
8 de Potter; 9. baron d'Hoogvorst; 10. Gendebien; 11. Nicolay.

lopig Bestuur , Nationaal Congres.
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LEOPOLD I
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Inhuldiging van Leopold I

1. Ontleding. -- 1. Waar staat Leopold I op deze plaat? -- 2. Waaraan crkent gij
hem? 3. Wie staat er rond hem? 4. Naar wie luistert hij? -- 5. Waar en wanneer
had deze plechtigheid plaats? --- 6. Hoe is het toneel versierd?

2. De eerste Koning der Belgen. -- Leopold I werd geboren in
1790 te Koburg, in Duitsland. Hij nam deel aan de strijd tegen Napoleon.
Als Koning van Belgie legde hij op 21 .Juli 1831 de eed van getrouwheid
aan de grondwet af. Onze eerste Koningin was Louisa-Maria. Ze was een
engel van goedheid. Koning Leopold wist de liefde en de achting van
zijn yolk te `innen. Door zijn wijs bestuur bracht hij het land tot grote
voorspoed. Hij stierf te Laken in 1865.

-- 28

3. 21 Juli 1831. -- Van dc vroege morgen reeds
Lrok het völk naar de straten waar de koninklijke stoet
zou voorbijtrekken. Alle heizen waren bevlagd en
versierd, want het was de eerste zegedag van het
« 1< oninkrij k ßelgie ». Een verhoog was opgesteld langs
de Sint-Jakobskerk. Daar hadden de leden van het
Nationaal Congres, de hoge ambtenaren, de generaals
en vele anderen plaats genomen. Boven aan het verhoog
prijkten de schilden van de provincien met de namen
van de plaatsen waar de vrijwilligers ;loricrijk hadden
Bestreden.
Bond 10 u vertrok de koninklijke stoet uit Laken,
en hield te 11 u. 30 stil vöör de Sint-Jakobskerk. Bij
het verschijnen van de koning stonden de congresleden
recht, ale klokken begonnen te luiden, terKoning Leopold I
wijl het kanongebulder
in de verte het blijde
nieuws aan heel het land scheen te melden. De koning
steeg van zijn paard en beklom het verhoog. Daar
zwoer hij getrouwheid aan de Grondw et. Daarna sprak
hij tot zijn yolk deze treffende M oorden : « Mijn hart
verlangt en zoekt Been andere roem dan u allen
gelukkig te weten ».
4. Voorspoed onder Leopold I. --- Leopold I
sloot eerst vrede met Holland. Dan begonnen de
IK amers en de Senaat onder de «'i j ze leiding van
Leopold I ons land modern in te richten. Scholen
werden gebouwd over heel het land. Kunsten en wetenschappen bloeiden. De
Koningin Louisa-Maria
landbouwontwikkelde
zieh op reusachtige
wi j ze en maakte van
l3elgie een van de rijkste landbouwstreken van Europa.
De ontginning van koolmij nen en het bouwen van allerle
machines brachten voorspoed en welvaart in het land.
5. OEFENINGEN . — 1. Waarom heeft Leopold I
tegen Napoleon gestreden ? — 2. In welk jaar werd
hij tot honing van de Balgen uitgeroepen ? — 3. Wie
was onze eerste koningin? — 4. Is de regering van
onze eerste vorst merkwaardig geweest ? — Waarom?
-- 5. In welk jaar is hij gestorven ? — 6 . Waaraan
herinnert het Nationaal Feest van 21 Juli?
Baron Surlet de Chokier,
Regent van het rijk tot
bij de troonsbeklimming
van Leopold I
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DE FERSTE SPOORWEG
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Inhuldiging van de eerste Belgische spoorlijn Brussel-Mechelen.

1. Welk verkeersmiddel wordt op deze plaat ingehuldigd?
1. Ontleding.
3. Beschrijf in 't kort de
2. Hoe reisde men vöcr de uitvinding van de locomotief?
4. Wie zijn die nieuwsgicrigen langs de baan?
eerste locomotief en de eerste trein.
5. Waarom heeft deze inhuldiging de nieuwsgierigheid van de mensen opgewekt?
6. Welke waren de vertrek- en de aankomstplaats van de eerste Belgische spoorlijn?
7. Vergelijk onze locomotieven en treinen met die van 1830.
—

---

—

De treinen op ijzeren
rails werden het eerst gebruikt in Engeland. Onze koning wilde ook
treinen voor ons land. Zo werd de eerste spoorweg op het Europees
vasteland, tussen Brussel en Mechelen aangelegd. Hij werd ingehuldigd
in 1835, in 't bijzijn van de koning en van een overgrote menigte.
Veel andere spoorlijnen werden later aangelegd, en aldus kwamen al
onze streken met elkaar in nauwere verbinding. Het Belgisch spoornet
is heden het dichtste van heel de wereld. Het heeft in de loop van een
eeuw handel, nijverheid, en landbouw bij ons fel doen vooruitgaan.
2. De eerste Belgische spoorweg.
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Een postwagen waarmee men vroeger
reisde

De Engelsman Stephenson,
uitvinder van de locomotief

3. De eerste treien in Belgie.
Gans Brussel was te been om het vertrek
van de eerste treinen bij te wonen. Drie treinen stonden in de Groendreef klaar. De
locomotieven hadden een naam gekregen : de Pijl, Stephenson, de °W ant. Bij de aankomst
van Koning Leopold I stonden de drie locomotieven onder stoom . Om 12.23 uur gaf
een kanonschot het sein tot vertrek. De Fiji trok zeven wagens voort en legile de
weg of in 45 minuten; de Stephenson, ook met zeven wagens, kwam aan te Mechelen na
50 minuten en de Oh/ant, met 16 wagens, na 55 minuten. Langs de doortocht stonden
duizenden nieuwsgierigen te kijken om de eerste treinen te zien voorbijstomen. In de
namiddag keerden de genodigden naar Brussel terug. De 30 wagens werden door de
Oh/ant voortgetrokken. Te Vilvoorde moest de trein stoppen om nieuwe watervoorraad
op te doen. Te 5.55 uur stoomde de Olif ant het station van de Groendreef binnen
onder het geestdriftig gejuich van duizenden toeschouwers.

Zo hadden de Belgen de eer de wonderbare uitvinding van Stephenson het
eerst op het vasteland te gebruiken. Later werden post, telefoon en telegraaf met de
treindienst verbonden.

Antwerpen

ij

4.OEFENINGEN.-1.Ho e

s••

werd er gereisd vöör 1835 : a)
op 't land ; b) op zee? — 2. Wie

Mechelen
Leuven c•

is de uitvinder van de locomotief? — 3. Welk land gebruikte het eerst de nieuwe uitvinding op het vasteland? — 4.
Welke spoorlijnen staan op het
kaartje hiernaast aangeduid?
— 5.Welke steden werden het
eerst door een spoorlijn verbonden? — 6.Waarom werden
de spoorwegen een bron van
rij kdom voor Belgiö?

EERSTE
BELGISCHE SPOORWECEN
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LEOPOLD II

Leopold II legt de grondwettelijke eed af.

1. Wat leert ons de tekst onderaan deze plaat? — 2. Waar staat
1. Ontleding.
honing Leopold II hier afgebeeld? — 3. Waaraan erkent gij hem? -- 4. Welke is dc hooding
van de koning? — 5. Hoe is hij gekleed? — 6. Welk gebaar maakt hij? — 7. Wat belooft
hij? — 8. Welke personen omringen hem? — 9. Zeg een en ander over de versiering van
de zaal en over de kledij van de personen die de koning omringen. 10. Vergelijk
de inhuldiging van Leopold I met die van Leopold II (14de les).

2. Een .groot koning. -- Leopold II werd geboren le Brussel

op 9 April 1835. Hij huwde in 1853 met aartshertogin Maria Hendrika
van Oostenrijk. Hij was zeer verstandig en werkzaa rn. Onder zijn
regering werd de Gileppe afgedamd, werd de haven van Antwerpen
vergroot, werd het justitiepaleis to Brussel gebouwd en werden grote lanen
rond de stad aangelegd. Hij was vorst van Kongo-Vrijstaat, en schonk
Kongo bij testament aan Belgie, in 1889. Koning Leopold steunde de
missionarissen in Kongo, schafte er de slavenhandel af, en deed handelsplaatsen aanleggen. Hij stied christelijk in 1909.
32

3. Kolonisatie. ---

Koning. Leopold

II

volgdemtbansigdevrk tochten van Livingstone en Stanley in MiddenAfrika. Hij riep te Brussel geleerden samen om
de verkenning en de beschaving van Kongo nader
te bestuderen. Door zijn wijs en edelmoedig
optreden deed hij zieh door de Europese
mogendheden erkennen als beschermer, later
als souverein van de Onafhankelijke Kongostaat.
Hij begon met de inrichting van dit zeer rijk
en uitgestrekt gebied.

4. Bestrijding en afschaffing van de
slavenhandel. -- Ben den Arabieren kwamen 's

Koning Leopold II

nachts de negerdorpen in Kongo omsingelen. Al wie zieh wou verdedigen werd
vermoord. De sterkste negers werden aan ketens vastgebonden en meegesleurd. Ze
werden als slavers verkocht. Koning Leopold II
besloot een eind aan die strooptochten te
rnaken. — Hij stuurde Belgische soldaten naar
Kongo. Onder het bevel van baron Dhanis vielen
zij de Arabieren aan en dreven ze op de vlucht.
Na twee jaar harde strijd was Midden- Afrika
van de afschuwelijke slavenjagers bevrijd.
't Blijft de zuiverste roem van Leopold II
en van de Belgische vrijwilligers in Kongo daar de
slavenhandel voor goed te hebben afgeschaft.

Koningin Maria-Hendrika

5. OEFENINGEN. - 1. Hoe oud was
Leopold II toen hij tot koning werd gekroond?
2. Welke grote werken werden onder zijn

bestuur uitgevoerd?
3. Welke
is wel de grootste onder zijn
ondernemingen geweest? - 4. Is
Kongo dan van zo groot belang
voor Belgie? - 5. Waarin bestond de slavenhandel in MiddenAfrika ? - 6. Waarom mag
Leopold II een groot koning genoemd worden?
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De afdamming van de Gileppe
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DE VOORUITGANG IN KONGO

Gesprek tussen Scheerlinck en De Bruyne.

1. Wat stelt deze plaat voor? — 2. Waar bevinden zieh De Bruyne
1. Ontleding.
en Scheerlinck? 3. Hoeveel groepen erkent ge? 4. Waardoor zijn ze van elkaar
gescheiden? 5. In welk land stroomt deze rivier? 6. Wie houden De Bruyne gevangen?
— 7. Met wien is hij in gesprek? 8. Waar zitten de soldaten van Scheerlinck verdoken?
— 9. Wat dragen zij op het hoofd? 10. Welke wapens dragen de Arabieren? --- 11. Welke
bomen bemerkt ge aan dc overkant van het water?

De Arabische slavenhande2. De Vooruitgang in Kongo.
laars werden uit Kongo verdreven. De toewijding van onze missionarissen was een echte zegen voor het negervolk. De handel in
ivoor en gummi werd ingericht en uitgebreid. Belgie zag in de natuurlijke rijkdommen van Kongo : rubber, ivoor, goud, koper, palmolie, enz.,
een schitterende toekomst. Talrijke banen en spoorwegen werden
aangelegd. Dit alles eiste van ons yolk ongewone heldhaftigheid en
zeer aware offers. 'wij blijven veel dank verschuldigd aan de koene
pioniers van de Afrikaanse beschaving.
— 34

3. Twee helden.
GeduBangasso
rende de glorierijke strijd van
Zongo
de Belgische vrijwilligers tegen
BERT
ezok.
de mensenjagers in Kongo wern/ey Ya//en
den luitenant Lippens en sergeant
TOEMeA
De Bruyne gevangen genomen
EOPOLDllM
^
door Sefou, chef der Arabieren.
Kwamoet
Deze zond De Bruyne onder
Oed,jJ
anz i bar ^
geleide van gewapende Arabieren
TANGAN
Bagamoyo
naar de Lomami-rivier, om te
onderhandelen met luitenant
Scheerlinck, die met zijn soldaten
KOLONIAAL WERK
BANGWEOLO
aan de overkant van de rivier
.
NYASSA
M
VAN LEOPOLD II
ontdekkingsreis van Stanley
lag. De onderhandelingen lukten
,. Delcommune
,. Van Kerkhoven
niet . Toen beraamde Scheerlinck
een list.
« Kunt gij zwemmen? » vroeg hij aan De Bruyne.
Ja » antwoordde deze.
« Verstaat iemand van uw bewakers Frans?
Neen ».
Snel stelde Scheerlinck zijn mannen op in het struikgewas met het bevel ieder
op een Arabier te mikken. Dan :
- « Ik heb schutters in het gras opgesteld en we kunnen u redden; spring in
't water ».
Een plechtig stilzwijgen volgde, een -minuut lang; toen sprak De Bruyne beslist :
- « Dank u, ik heb mijn erewoord gegeven. Ook, ik mag Lippens niet alleen laten ».
Na deze woorden stapte de jonge held naar
zijn bewakers toe.
Enkele dagen daarop, vernam men dat de
hoofden van De Bruyne en Lippens ten toon
waren gesteld op het staketsel van een stad
van Sefou.
Het Vaderland heeft de nagedachtenis van
deze twee helden niet willen scheiden : het monument te Blankenberge stelt ze voor de handen
in elkaar geslagen.
AL

Al.

M.

EDWARD
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4. OEFENINGEN . -1. Wie zijn Lippens ,

De Bruyne , Scheerlinck? - 2. Wat
bewondert gij het messt bij De Bruyne?
- 3. Welke handelsartikelen zijn wel
de belangrijkste voor onze nijverheid?
- 4. Waarom is het aanleggen van
wegen en spoorlijnen zo moeilijk in
Kongo? - 5. Welk is do Kongolese vlag ? - 6. Waarvan is zij het zinnebeeld? uuuim n'wnuiinn'
7 . In welk werelddeel ligt
mmuuclummm iunuu91I1 hUi11 (IQ11W'MIHImH11mT1ü11fNJe1H1;;
Kongo? - 8. Hoe kan men
cnmmna
iUwmuianu nii fHM ►^mi^^ nuunueu ^ oiuiv ^ u ^
er geraken?
^ . _^^nulu

,rn, ^^{,ru^n^ni^^^^^^^
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Monument te Blankenberge opgericht
tot nagedachtenis van Lippens en De Bruyne
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MISSIEWERK DER BELGEN

De laatste biecht van Pater Damiaan, apostel der melaatsen.

1. Ontleding. -- 1. In welk werelddecl gebeurt hetgeen hier afgebecld is? -- 2. Welke
zijn de twee hoofdpersonen op dit plaatje? — 3. Wie was Pater Damiaan? -- 4. Wat doet
Pater Damiaan hier op de afbeelding? 5. Wat doet zijn overste? -- 6. Met welke ziekte
is Pater Damiaan aangetast? --- 7. Waarom die afstand tussen biechtvader en biechteling? 8. Bestaan er nu nog melaatsen? 9. In welke landen? — 10. Wat denkt
ge over Pater Damiaan?

Onze missionarissen be2. De Belgische missionarissen.
keren stilaan de wilde volksstammen in Kongo. Ze werken niet alleen
in onze kolonie, maar ook in China, Indie, Oceanie, Brazilie, MiddenAmerika, Alaska, enz. Drie geloofshelden onder duizenden zijn wereldberoemd : Pater De Smet, apostel der Roodhuiden; Pater Lievens,
apostel der Bengalen en Pater Damiaan, apostel der melaatsen. Vanaf
de 15de eeuw reeds werken Vlaamse missionarissen, zowel Broeders
en Zusters, als Priesters en Paters aan de voortplanting van ons heilig
geloof. Velen onder hen stierven als martelaars.
-- 36 --

3. Pater Damiaan De Veuster.
Pater
Damiaan had veel gelezen over de verlatenheid
waarin honderden melaatsen op het eiland Molokai verkeerden. Gedreven door liefde tot God en
tot de zielen had hij aan zijn oversten gevraagd
bij hen te gaan prediken. Gedurende 15 jaar
is hij hun geestelijke vader geweest. Niemand
werd op het eiland toegelaten. Fens 1)eproef de
zijn Overste het hem een bezoek te brengen .
De scheepskapitein mocht zulks niet toestaan.
Pater Damiaan kwam zelf per boot tot bij het
schip, en biechtte op zijn knien van uit het
bootje. Zijn overste gaf hem de absolutie en
zijn zegen van op de grote boot, en de held
ging naar zijn melaatsen terug. Weldra tastte
de wrede ziekte ook hem aan. Hij dankte God
voor deze laatste beproeving, en stierf als cen
heilige te midden van zijn geliefde melaatsen (15
April
1887). Te Leuven, naast de Sint-Jacobskerk
Pater Damiaan
werd hem een monument opgericht.
apostel der melaatsen
Door de tussenkomst van Kardinaal Van
Roey, Koning'Leopold III en President Roosevelt werden de overblijfselen van Pater
Damiaan Tangs Honolulu, San-Francisco, Cristobal, Panama en Antwerpen op triomfantelijke wijze, in 1936, naar de kerk van de Paters Picpussen, te Leuven overgebracht, waar zij nu berusten.
4. Pater De Smet. — Pater De Smet sleet zijn leven bij de Indianen, in
Amerika. Hij ging van stam tot starr om Christus' leer aan zijn geliefde heidenen te
verkondigen. Zijn invloed op de Roodhuiden was sterker dan die van een heel leger.
De Vercnigde Staten waren er nooit in geslaagd vrede te sluiten met de Sioux. Ze
verzochten Pater De Smet als bemiddelaar te willen optreden. Alleen en zonder wapens
verscheen hij bij de chef van de geduckte Indianen. De « grote zwartrok » werd met luidruchtige
vreugde ontvangen, want hij was de enige blanke
die in hun kamp mocht verschijnen. De onderhandelingen leidden tot de gewenste vrede.
Pater De Smet stierf bij zijn taak in 1873.
Zijn geboortestad Dendermonde heeft hem een
standbeeld opgericht.

Pater
5. Pater Theophiel Verbist.
Verbist, priester van het aartsbisdom Mechelen,
werd door God uitverkoren om een missiecongregatie te stichten. Spijt tegenwerking en ongelooflijke beproevingen gelukte hij er toch in een
Missiehuis te stichten te Scheut, bij Brussel. Op
19 September 1864 vergezelde hij zijn eerste zonen
naar China. De dappere missionaris stierf 4 jaar
nadien aan een ziekte opgedaan bij 't bezoeken
van zijn christenen. In 1930 werden zijn stoffelijke
overblijfselen van uit China naar Belgie overgebracht, en bijgezet in de kapel van de Scheutisten,
te Scheut.
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Pater De Smet
de verdediger der Roodhuiden
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KONING ALBERT
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Blijde intrede van de koninklijke familie to Antwerpen.

1. Ontleding.
1. In welke stad heeft die plaats? — 2. 'Ton de stad Antwerpen
4. Naar wie kijken dc koning en de
op de kaart? — 3. Naar wie kijken de mensen?
7. En voor
6. Wat wil dit meisje doen?
koningin?
5. Wie nadert het rijtuig?
9. En waaroin al die
8. Welke personen zijn hier nog aanwezig?
wie de bloemen?
11. Ziet
10. Welke zijn de gevoelens van het yolk?
nieuwsgierigen langs de straat?
12. Welk is
gij lets bijzonders aan de kleedij van de koning en de andere personen?
13. Wat bemerkt ge aan de gevel?
het prachtig gebouw op deze plaat afgebeeld?

Albert I werd geboren in 1875, en volgde in
1909 zijn oom Leopold II als koning van Belgie op. Hij huwde met
hertogin Elisabeth van Beieren. In 1914, verklaarden de Duitsers
aan Belgie de oorlog. Gedurende vier jaar deelde koning Albert met
zijn soldaten alle oorlogslijden, en verdedigde hardnekkig het laatste
stuk grond van het verwoeste Vaderland. Met evenveel moed en
zelfopoffering was koningin Elisabeth de moeder van de soldaten
2. Albert I.
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en de verpleegster van de gekwetsten.
Met raad en daad werkte koning
Albert mee aan de wederopbouw en
aan de vooruitgang van het land.
Hij verongelukte, in 1934, op de
rotsen van Marche-les-Daines.
De
onze
soldaten
te
Per17` e October 1914 Moden
vyse sedert twee dagen wanhopige weerstand
aan de gedurig herhaalde stormloop der Duitse
troepen.
Siecht gekleed, onvoldoende gevoed, lielemaal vermoeid, verpletterd onder de vijandelijke overmacht, aan eigen krachten overgelaten, zouden onze soldaten liet opgeven en
op de vlucht gaan.
3. Invloed van Koning Albert.

Koning Albert I

Maar plotseling verscheen de Koning bij zijn mannen, en smeekte hen de laatste
strook grond van het geliefde Vaderland toch niet prijs te geven.
Onze soldaten waren als geelektriseerd.
1i Moedig hielden zij met hun koning nog vier
dagen stand. Een vierde van de manschappen sneuvelde, maar ze waren geen duimbreed
achteruit gegaan. De slag aan de IJzer was
gewonnen.

Koningin Elisabeth

4. Koningin Elisabeth.
Koningin Elisabeth was een echte moeder voor haar volk.
Dit liebben de Belgen best ondervonden gedurende en na de oorlog. Zij werkte in de
krijgshospitalen ; zij beurde de soldaten op in
de loopgraven ; zij troostte de vluchtelingen
en zij bezocht de scholen achter het front.
Na de oorlog ondersteunde zij al de liefdadige ondernemingen, de oud-strijders, de gekwetsten, de zieken, de oorlogsweduwen en
wezen.
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DE FERSTE WERELDOORLOG

«

Gij zult niet doorgaan I »

1. Wie staat er o p het voorplan van deze plaat? — 2. Welk gebaar
1. Ontleding.
Wat
wil
hij daarmee? --- 4. Welke personen ziet gij rond de koning?
maakt hij? --- 3.
6. Hebben zij schrik voor de
söldaten
zo talrijk toegesneld?
— 5. Waarom zijn die
8. Welke soldaten komen in
soldaten?
—
van
de
vlag
draagt
een
Welke
7.
vijand?
gebeuren?
er
Wat
gaat
10.
zij?
willen
Wat
9.
verte
aan?
de

De 2 Augustus
2. Bij het begin van de eerste Wereldoorlog.
verklaart Duitsland de oorlog aan Frankrijk. Duitsland wil langs
Belgie naar Frankrijk trekken. Dit wil koning Albert niet. Daarom
vallen de Duitsers ons land aan. De Koning doet een oproep tot zijn
yolk en gans Belgie loopt to wapen. V66r Luik vallen 42.000 Duitsers.
Bij Haien sneuvelen 3.000 Uhlanen. Namen valt de 23 Augustus, en
Antwerpen geeft zieh over de 10 October na een beschieting van
36 uren. Intussen heeft de Koning zijn leger achter de IJzer opgesteld.
Daar houden zij de vijand tegen.
40 ---

F RAN KRIJK
Belgisch leger in 1914
Korporaal Tresignies,
gesneuveld bij de
« Verbrande Brug »

3. De slag bij Haien.
Toen Luik gevallen was
rende de Duitse ruiterij naar dc brug van
Haien. Daar werd zij op geweervuur onthaald. Na
het dorp heftig beschoten te hebben, beproefden de Duitsers de Gete over te steken,
wat tot driemaal mislukte. In cnkele uren verloor de vijand vier regimenten, zodat
een dichter mocht spreken van « de slag der zilveren helmen ». Generaal De Witte
had te Haien een schitterende overwinning behaald.
4. Korporaal Tresignies. — De Duitscrs
belegerden Antwerpen. Bij de « Verbrande Brug »
lagen de Beigen aan de ene kant van de vaart en
de Duitsers aan de overkant. De brug tussen
beide oevers was opgehaald. Bevel werd gegeven de
Duitsers terug
te slaan. Tresignies bood zieh
aan om de brug
naar omlaag te
draaien, maar
daarvoor moest
hij de vaart overzwemmen. Hij gelukte er in de
brug neer te laten,
doch ten koste
van zijn Leven :
hij werd door de
vijand neergesehoten.

Commandant Naessens,
verdediger van het fort van Loncin,
werd nog levend van onder de puinen
gehaald.

Generaal de Witte.

5. OEFENINGEN. - 1. Waarom wilden
de Duitsers door Belgic trekken? 2. Hadden
ze het recht daartoe? - 3. Waarom heef t
Koning Albert I dit geweigerd? -4. Wat gebeurde
er te Haien , en bij de Verbrande Brug ? 5. Wie waren De Witte , Naessens , Tresignies.
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DE IJZER

De wach aan de IJzer.

1. Welk tom cl uit de geschiedenis stelt deze plaat voor?
2. Welk decl van Belgie wordt hier afgebeeld? — 3. Wie staat hier op het voorplan?
5. In welke richting gaan zijn blikken? — 6. Waar is de vijand?
— 4. Wat doet hij?
8. Waarom zou men dc streek onder
vijandige
legers van elkaar?
— 7. Wat scheidt de
10. Waarom vliegen ze
lucht?
in
de
ge
bemerkt
hebben
gezet?
—
9.
Wat
water
overstroomde
streek?
boven de
1. Ontleding.

Onze soldaten verliefen Antwerpen
2. De Belgen aan de IJzer.
de 6 October. Na Lien dagen bereikten zij de IJzer. Daar zei dc
koning : « Soldaten, b:schouwt als verraders wie nog durfl spreken van
beg
verder achteruit trekken ». Ze hadden
rep en en hidden stand. Zes
duizend Franse mariniers kwamen hen helpen. De vijand stand v66r de
IJzer met teer veel soldaten en stork geschu t. 't Werd een s trij d op
leven en flood. De 25 October werden de sluizen bij Nieuwport open
gezet en de Duitsers moesten voor de overstroming wijken. In 1918
staken de Belgen de IJzer over en dwongen de Duitsers tot de terugtocht.
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3 . Jacques van Diksmuide.

20 October! Zes uur 's morgens. Zware Duitse kanonnen
beschieten Diksmuide. Huizeti
storten in, huizen branden.
Kolonel Jacques door een granaatscherf reeds gekwetst blijft
op de grote markt en leidt
kranig de weerstand. Tclkens
worden dc Duitse aanvallen
teruggeslagen. l )e l;eschieting
gaat voort. Het stadhuis brandt.
Kolonel Jacques wordt een
twecde maal gekwetst ; en toch
WW1 hij op zijn post. N a twee
dagen en twee nachten wordt
zijn regiment afgelost om de
dag daarop terug in de vuurpoel
te springen. Haast zonder eten
en zonder rust hidden zij gedurende 72 uren hardnekkig
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Belgische loopgraven

--•.Duitse
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Overstrom i ngen
Vernietigde dorpen
Het IJzerfront

stand. En dc vijand kwam niet over dc IJzcr.
4. De Belgische vliegers.
Onze koene
vliegers hebben vier jaar lang grote diensten aan
het vaderland 1)ewezen. Zij beletten de vrcemde
vliegers onze verd ediging te komen afspieden of
bommen te werpen. Ze vlogen ook boven dc
vijandelijke loopgrachten om de strijd van de
troepen te vergemakkelijken. Meer dan 125 vijandelijke toestellen werden door onze vliegers neergehaald. Bij de zestig helden van de lucht vielen
voor hetVaderland.
.

5. OEFENINGEN.
Welke weg heeft
ons leger
bij zijn
aftocht
Generaal Jacques van Diksmuide
naar de
IJzer gevolgd ? 2. Waarom heeft koning Albert
zijn leger langs de IJzer opgesteld ?
- 3. Hoe lang hebban de bloedige geoechten aan de IJzer geduurd? - 4. Hoe
werd het vooruittrekken van het Duitse
leger voor goed gebroken? - 5. Hoe lang
hebben onze soldaten bij de IJzer stand
gehouden?
De vlieger Willy Coppens in zijn toestel
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IN HET BEZETTE GEBIED

Wegvoering van weerloze burgers naar Duitsland.

1. Ontleding. -- 1. Wat stelt deze plaat voor ? - - 2. Wanneer geschiedden deze
wegvoeringen ? 3. Waar gebeurt het hier afgebeeld toneel ? --- 4. Wie zijn deze
burgers door soldaten bewaakt ? -- 5. Wat kwaad hadden zij bedreven ? -- 6. En
waarvoor die pakken ? .-- 7. Beschrijf de scheiding rechls op de plaat afgebeeld ? --8. Wat schijnt dat vrouwke van de soldaat af te smeken ? 9. Vertel enige toneeltjes
nit die droevige wegvoeringsperiode in uw streck. — 10. Geef de namen ol, van enkele
'widen in ballingschap • gestorven. — 11. Fe r chrijf bondig : a. het monument ter
herinnering aan die ongelukkige siachtoffers in uw gemeente opgericht ; b. het vaderandsfeest dat elk jaar bi j deze pijnlijke verjaring plaats grijpt.

2. Verdraagzaamheid en Betrouwen. -- Gedurende 52 maanden
heeft onze bevolking de bezetting door Duitsland moeten verduren.
Ferst moorden en branden, daarna opeisen van eetwaren, wol en koper.
De klokken werden nit de torens gehaald oln er bommen uit to gieten.
Nederland, Spanje en Amerika zorgden voor een minimum eetwaren.
Duizenden burgers werden met geweld naar Duitsland gevoerd om
er voor de vijand te werken. Vol betrouwen in de eindzege, geleid en
aangemoedigd door Kardinaal Mercier, hebben ook de burgers gedurende
l j stand gehouden.
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3. Kardinaal Mercier . -- Gedurende
de lange, en pijnlijke bezetting van I3elgie
waakte Kardinaal Mercier over onze vrijheid
en ons recht. Hij bezocht dc steden en
dorpen waar men het meest van de oorlog
te lijden had. Hij schreef brieven over onze
plichten, die in al de kerken gelezen
werden. Door here kregen de Belgen weer
moed. In 1915 reeds sehreef hij in zijn
kiekende vastenbrief : « De macht (lie ons
land hezft is Been wettige macht; daaraan
moet gij dus, in 't inwendige van uw ziel
noch eerbied, noch gehoorzaamheid. Het
enig wettig gezag in Belgie is onze koning,
onze regering, onze volksvertegenwoordiging;
zij alleen hebben recht op onze liefdc en op
onze gehoorzaamheid ».
.

4. Gabrielle Petit. -- Deze heldin,
eenvoudig bureelmeisje, hielp door alle
mogelijke middelen onze jongens over de
Kardinaal Mercier
Hollandse grens. Zij zocht ook
allerlei
berichten op over het vervoer van Duitse troepen, die zij aan onze legeroverheid wist
over te maken. Door een verrader werd zij bij de Duitsers aangeklaagd en in hechtenis
genomen. Zij stond vöör haar rechters als de verpersoonlijking van onbevreesdheid,
kranigheid en vaderlandse fierheid. Haar medewerkers heeft ze niet willen kenbaar
maken. Ze werd door de Duitsers doodgeschoten de 1 April 1916. Na de oorlog werd
haar te Brussel een standbccld opgericht.

5. Het Graf van de Onbekende Soldaat.

- Meer dan 40.000 Belgen hebben hun levee
geofferd voor de vrijmaking van het vaderland.
Om dit nooit te vergeten werd de Onbekende
soldaat aan devoct van de Congreskolom begraven.
5. OEFENINGEN.
1. Wat hadden de
Belgen te lijden onder de Duitse bezetting ?
2. Welke landen kwamen ons ter hulp om de
hongersriood of te weren? 3. Wat deed Kardinaal Mercier als vaderlander en zielenherder?
4. Waarom bevy
.
ewondert
gij Gabrielle Petit?

Gabrielle Petit
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ONZE KONING
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Leopold III verlaat het koninklijk paleis en gaat naar het Parlement.

1. Wie is die flinke ruiter in het midden van de plaat afgebeeld`?
3. Schijet hij aangeclaan, en waarom lucent ge? -- 4. Hoc
— 2. Welk gebaar doet hij?
6. Waar heeft dit toned' plaats. - is hij gekiced? -- 5. Welk wapen draagt hij?
is
de
ruiter
die hem vergezelt? --- 9. Welke
8. Wie
7. Bemerkt gij het koninklijk paleis?
11.
Veronderstelt
gij de aanwezigheid
10. Wat doen zij?
personen ziet ge verder?
stall
is
dit gebeurd? -- 13.
welke
12. In
niet van andere personen, die gij hier niet ziet?
tonen?
Hoe kunt ge uw liefde tot het Vaderland en tot.de Koning nu reeds
1. Ontleding.

2. Leopold
III. -- - Leopold III werd geboren to Brussel d€. .
P
3 November 1901. Hij reisde naar Amerika, Egypte, Kongo en Inds€

door°hij
hi' veel leerde. In 1926 huwde hij met prinses Astrid van
waardoor
Zweden. De schielijke dood van ziin doorluchtige vader Albert I bracht
hem op de troop de 23 Februari 1934. De Koning en de Koningin hadden
aanstonds de liefde en de trouw van heel het Belgische yolk gewonnen
-- 46 --

Koning Leopold III heeft al gedaali wat hij
kon om ons land vooruit te helpen en gelukkig to
maken. Hij leefde in vrede met de andere landen.
Toch werd ons land in 1940 door Duitsland weer
aangevallen. Na 18 dagen van dappere strij d
moest de koning met zijn leger capituleren. Gedurende meer clan 4 jaren hebben de vors t en hel
land zwaar lij deli gekend. Dc vreugde was des to
groter bij de bevrijding in September 1944.
In 1915 steiiide
3. Een veertienjarige soldaat.
Koning Albert er in toe prins Leopold in te lijven hij
het 12'° linieregiment. De plechtiglieid van de inlijving
gebeurde in alle cenvoud de 5` 1 e April op het strand bij I)e Panne. Dc jeugdige
knaap had het blauw uniform aangetrokken en stond fier naast de Koningin. De
Koning zei tot de mannen van de IJzer : « Mijn zoon neemt plaats in uw rangen; ik
ben oprecht blij u deze blijk van vertrouwen te geven. De prinsen dienen opgeleid in
de school van de plicht, en er bestaat geen betere school dan een leger zoals het
onze ». Na deze woorden ging de jonge prins zijn plaats bezetten in de iste compagnie
van het regiment. Daar leerde hij de wapens hanteren en alle gevaren trotseren.
Onze Koning Leopold III

« Ik geef mij heel en al aan Belgic. 1)e Koningin zal
hart
in
het
kwijten van mijn plichten steunen en bijstaan. Wij
mij met heel haar
zullen onze kinderen opleiden in de liefde tot het Vaderland. Moge de Goddelijke Voorzienigheid ons helpen. Ik wens vurig dat Belgic,
dat reeds zoveel beproevingen glorierijk doormaakte, verder met trots mag blijven betrachten,
vooruitgang, bloei, macht en grootheid ».
4. Koningsw,00rden.

5. Koningin Astrid. -- Onze zo diepbetreurde Koningin werd geboren te Stockholm in
1905. Zij werd door haar ouders in alle eenvoud
voor het huiselijk leven opgevoed. In 1926 huwde
zij met Prins Leopold van Belgi c . Zij leefde voor
haar gemaal en voor haar drie kinderen prinses
Josefina-Charlotte, prins I3oudewijn en prins Albert.
Zij was onze koningin gedurende slechts 18 maanden. Zij straalde overal en altijd schoonheid, minznamheid, goedheid, vrede en levensgeluk uit. Zij
was een voorbeeldige huismoeder en een medelijdende koningin. Zij ging fier op haar gemaal en
op haar kinderen. Eilaas! in 1935 'werd zij ons in
een auto-ongeluk te Kussnacht in Zwitserland
ontnomen.
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Koningin Astrid

BELGISCHE HELDEN
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Vaderland bekroon zijn beroemde Kinderen.
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1. Ontleding. — 1. Wat stela deze plaat voor? — 2. hoc wöt ^ c',t he Vac er acid
hier afgebeeld? -- 3. Voor wie die palmen en kronen? — 4. Erkent go al de personen oh

doze plaat en waarom? -- 5. Wat roeinri j 1, s hebben zij gedurende hun Leven verricht? -f . Kent gij er nog anderen die ook op deze ereplaat verdienen afgebeeld?
Belgic is ons geliefd Vaderland.
2. Wij moeten het Vaderland beminnen.
hun
oilers,
hun linden, ja ten koste van
Unze voorouders hebben liet door hun werk,
hun bloed, zo bloeiend gemaakt.
Wij zullen getrouw zijn aan ons land net als Boduognat, Ambiorix, Clovis, Karel
de Grote!
Wij zullen ons yolk beminnen zoals de missionarissen, die het gekerstend hehlen
en zoals de monniken, die het opgevoed hebben.
Wij zullen zo nodig strijden voor eer en vrijheid gelijk de koene gemeentenaren,
de boeren in 1793, de vrijwilligers van 1830, onze soldaten van 1914 en van 1940.
Wij moeten fier pan . op onze vorsten Leopold I, Leopold II, Albert I, Leopold III
en op plichtvolle burgers als Kardinaal Mercier en Gabrielle Petit. Die schatten
van zoveel dapperheid en deugd moeten wij in ere bewaren. Wat onze voorvaderen
gedaan hebben, moeten wij ook doen. Wij moeten zijn wat zij geweest zijn, flinke
werkers, vereerders en verdedigers van de vrijheid, van de vorst en van God.
Moge de Goddelijke Voorzienigheid ons yolk altijcl helpen, zoals onze geliefde
vorst Leopold III het afsmeekte in zijn troonrede van 1931. God zegene ons vrije
Belgic en onze geliefde Vorst.
Drukk. N. M. Casterman, Zwartzustersstraat, I)oorriijk (E3el;;i 0).
1'ririted in Belgium. (D 150).

NARR WIJD EN ZIJD
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ANTHEUN IS

F .-A. GEVAERT

1. De tijd 'spoedt heen bakent reeds de laan,
Waar • ook nieuwere- tijden ons wenken;
Wij volgen fier, en zullen kings' de baan, Onze roemrijke vaadren gedenken.
Is uw bodem hier klein, ginds toch - wacht u een strand
Als een wereld zo groot, waar uw vlag staat geplant;
Refrein :
Immer vooruit, dappere teigen;
Moedig en vrij, vast hand in hand;
God oinsluite in zijn • zegen der Belgeri, Vorst -en Land !
2: Uw. lange vree, -zowel als kamp en strijd,.
Heeft uw vui$ten verhard bij het werken,
En wat gij schiept en bouwdet wijd en zijd
Draagt uw heerlijke naarn en uw merken 1
Zwelt uw ader te nauw voor uw bruisende bloed,
List het stromen alom als een vruchtbare vloed,
Refrein : Immer vooruit !
3. 0 heil'ge grond, der vaad'ren erf en bouw
Door hun- zweet en hun bloed ons, verkregen,
Of ver of na, hem zullerr houw en trouw
Hunne zonen bewaren, in zegen.
-"
Wijken kinderen uit, hier toch vaardig geschaard
Zijn er duizenden steeds, en beschermen den haard.
Refrein : Immer vooruit !

DE ZWARTE LEEUW
1. Ziet gij de zwarte Leeuw niet rijzen,
Zo fier op 't trotse gouden veld ?
Ziet gij zijn forse reuzenklauwen,
Waarvan een slag de vijand velt ?
Ziet gij zijn bloedige ogen gloeien ?
Ziet gij zijn maan zo breed verward ?
Die Leeuw is onze Leeuw van Vlaanderen,
Die rustend nog de wereld tart
-

J. DE LAET

bis

Z. Hij sloeg zijn klauwen naar het Oosten,
En 't Oostexheir vlood siddrend heen,
Zijn klauw vernielde d'halve mane 2
Van d'ongetemde Sarrazeen.
Then toog hij weder naar het Westen,
En schonk, -hun dapperheid ten loon,
Aan d'onversaagden zi ner zonen ,
bis
Een konings- of een keizerskroon.
3. Hij sluimert nu, der Wallen koning
Beknell' hem vrij in ijzren band;
Hij sture nu zij n roversbenden
Tot op des Leeuwen vaderland !
Maar zo de Leeuw ontwaakt, gij roovren !
Wordt gij allen door zijn klauw, verscheurd :
Dan wordt uw trotse witte lelie
hem met bloed_en slijk besmeurd !
bit

