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57 jaar vóór de geboorte van Christus, kwam Julius Cesar, een
Romeinsclle veldheer, in België en overmeesterde geheel het
land, doch slechts na een strijd van negen jaren.
De Belgen. welke Cesar hier aantrof, waren hoog van gestalte;
zij waren ruwen sterk, en kleedden zich met dierenvellen. Zij
hielden zich veel bezig met de jacht, bewerkten het land en
kweekten talrijke lmdden. Zij weefden ook wollen stoffen;
maakten bier, brood, wapens. landbouwgereedschap, enz. - Zij
bewoonden kleine leem en hutjes, die met riet of schaliën gedekt
waren.
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De oude Belgen waren afgodendicnaars. Hun priestcrs noemde
men druïden. Hct afsnijden "an dcn marclltak was eCllC "an hun
bijzonderste godsdienstige plechtighcden. Op den eersten dag
van 't jaar gingen de druïdt!n, in 't wil gekleed, op zoek naar
deze plant, die gewoonlijk op de eikeboolllcn te vinden is. Zij
sneden die af met een gouden sikkel en deelden ze uit aan het
volk, dat oycrtuigd was hierdoor van veel onheilen benijd te
zijn.
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De Galliërs waren zeer bijgelooyig; ter gelegenheid van ziekten,
oorlogen en andere gcvarcn, droegen zij hun goden, door tnsschenkomst hunner priesters, menschelijke slachtoffers op. Daartoe
bezaten zij ruwe allaren in open plaatsen van hun uitgestrekte
wouden of op de toppen van heuvels.

--

..]I.

v 11

() -

---

.

u

'-)
Na de Romeinsclle oycrheerschillg ging ons land tot die der
Franken over. Klo\'is, koning der Franken, die zekeren dag
slag leverde tegen de Allemannen, zag zijn troepen wijken;
daarom beloofde hij christen te worden. indien hij de zege behaalde. De Allemallnen werden verslagen, en Klovis liet zich
doopen, te Reims. door den H. Remigius. Menige zijner krijgslieden volgden zijn voorbeeld.

7

Kloyis doodt Alarik, koning del' Visigothen, in den yeldslag van
Vouillé, bij Poitiers, - Alzoo wordt hij meester van gansch het Zuiden
van Gallië.

Karel de Groote \yenl i 11 8JO tol Keizer der Franke n gekroo
Hij begree p, dat een oyerste mep!' te winnen heeft door nd.
de
genege nheid zijner onderd anelI dan door hun vrees; daarom
behand elde hij ze sleeds mel de grootst e welwil lendhp id en ging
dikwij ls met zijn hoycli ngen op wande l.

-H-

Karel de Groole ziet met schrik de nadering der'wrerdc Noormannen; doch het is slechts onder zijn opvolgers. dat .die
woestaards zich verstoutten onze streken te plunderen. In Iwrten
tijd was geheel het schoone rijk vervallen en verbrokkeld. Zoo
begon het leenroerig tijdvak, waaraan men ook den naam va.n
mzddeleelllven geef!.

-10-

In de middeleeuwen verstond men door bllrcht het kasteel van een
heer, dat met muren en wallen omgeven, en met hooge torens bezet
was.

-11-

Kruistochten waren oorlogen door de Christenen tegen de Mahomedanen ondernomen, om het H. Land aan hun macht te onttrekken.
Pieter de Kluizenaar predikte den eersten kruistocht. Zijn woord was
zoo doordringend, dat meer dan 600.000 edelen en vri.ie mannen den
standaard van het Kruis volgden, en onder geleide van Godfried van
Bouillon naar Jerusalem trokken.

-
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Ten tijde der kruistochten bestond de bevolking uit edelen,
Yrije mannen en slaven of laten.
Bovenstaande plaat verbeeldt edelen, die de vrijheid toestaan
aan hun laten, die begeeren aan de kruistochten deel te nemen.
Het leger van Christus mocht immers slechts uit vrije mannen
bestaan.

-
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Inneming van .Jerusa[em. - Godfried van Bouillon werd ten jare
1060, waarschij nlijk te Baisy in Brabant geboren. Hij was markgraaf
van Antwerpen en heer \'all Bouillon. Godfried stond aall het hoofd
der eerste kruisvaart. Hij belegerde de stad Jerusalem en nam ze
stormenderhand in, na een gevecht dat vijf weken duurde.
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Godfried van Bouillon, koning van J crusalem gekozcn zij ude,
wcigerde een gouden kroon te dragen, daar \\aar de Zaligmakcr
der wereld met doornen was gckroond geweest; hij vcrgenoegde
zich met den titel van Verdediger van het H. Gmf. Men vereerde
hem evenwel met den keizerlijken manlcl. (Zie bovenstaande
plaat.) Hij bestuurde er slechts één jaar en stierf in 1100. De
stad herviel daardoor spoedig in de handen der Mahomedanen.

-
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PieLer de Coninck en Jan Breydel wonnen op de Fransehen
den slag der Gulden Sporen, ten jare 1302.

-
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Lodewijk van Neyers, graaf van Vlaanderen, spande samen met
Frankrijk tegen de Engelschen; daarom verbood de koning van
Engeland voorlaan de Engelsche wol naar Vlaanderen te zenden.
Daardoor liepen hier weldra duizenden menschell zonder ·werk.
Het volk, tot armoede gebracht, kwam in opstand, en stelde zieh
onder de bescherming van Jacob van Arteyelde.

-
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Jacob van Artevelde, de 'Vij::e lllan van Gent gcnoemd, redde
Vlaanderen van den hongersnood, door het sluitcn van een verbond
met de Engclschcn, van wclkc onze \,cvers hun \\"01 trokken. Hij
werd in zijn eigen huis vermoord, ten jare 1345.
l\Ien gaf hem den titel van « Ruwaard van Vlaanderen I).

-18-

Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, legde de bevolking
overdreven laslen op, om in de onkosten zijner buitensporige geldverkwistingen te voorzien. De Gentenaars weigerden. De Bruf'gelingen
beloofden hem ondersteuning, op voorwaarde dat hij hun toeliel een
kanaal te graven van Deillze naar Brugge, hetgeen hun toegestaan
werd. De Gentenaars, onder geleide van Yoens, en met een witte kap
aan, kwamen in opstand en deden het werk staken. Aan de opstandelingen gaf men den naam van Witte Kaproenen.

-
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FILIP DE GOEDE, HEInOG VAN BUHGONDIË.

Margarcla vall ~Iale, dochter van Lodewijk van Male, troU\vde
met Filip den Stoute, Hertog van Burgondië : alzoo begon voor
België het Bllrgondisch liidvak.
Filip de Goede, zijn kleinzoon, verecnigde al de Belgische
provinciën onder zijn schept er, cn wilde aan alle de zelfde
wetten opdringen. Verscheidene groole steden stonden daa rvoor
tegen hem op en wel voornamelijk Brugge, Gent, Luik cn
Dinant.
lIij stierf plotseling te Brugge van een geraaktheid, in 14<l7.

-
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noekdl'llkker(j. - Gutenberg van Mentz, die leefde van 1:iH7 tot
1468, vond de kunst uil om met verplaatsbare letteryormell te
drukke!1. - In de XVc eeuw werd de drukkunst ook in ons land
gebracht door Dirk l\Iaertens van Aalst. - Het ::eekol1lpas en
de olieuerfschildering werden ook in deze eeuw uitgevonden.

-

21

Karel de Stoute was zoon en opyolger van Filip den Goede. Onder
zijn bestuur stonden de Luikenaars verscheidene malen tegen hem op.
Karel vernam, dat Lodewijk XI de oorzaak van dien opstand was;
daarom dwong hij den yalschen koning hem te helpen de Luikenaars
straffen en liet hun stad al branden.

-
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,Varia U(lIl Bllrgondië. - :'\a dcn dood "an Karel dcn Stoute,
zoon en opyolger "an Filip den (loerie, ycrhonden zich al de
staten der Nederlanden, om hun oude voorrechten terug te
eischen, ja zelfs om nieu we VOOlTechten te vragen. ~Iaria van
Burgondië, die haar vader, Karel den Stoute, 011Yolgde, had
daarhij veel last van dcn koning "an Frankrijk, Lodc\yijk XI.
De Gentenaars, opgestookt door Lode\\'ijk XI. namen de twee
raadsmannen van Maria "an 13urgondië, Hugonet en HUlllber,eour!, gevangen en veroordeelden ze ter dood. Te vergeefs
wierp ~Iaria zieh op haar knieën yóór den sehepenraad en vóór
het "olk, om voor haar raadsmannen genade te vragen. Onbarmhartig werden zij beiden ter dood gebracht.
Om al deze moeilijkheden te boven te komen, trouwde Maria
van Burgondië met Maximiliaan van Oostenrijk, en zoo kwamen
de Nederlanden na haar dood aan het huis van Oostenrijk.
Maria Yan Burgondië stierf te Brugge in 1482. ten gevolge van
een val van haar paard, en liet twee kinderen, Filip de Schoone
en Margareta van Oostenrijk, aehter.

Karel V, zoon en opvolger van Filip den Schoone, werd
geboren te Gent, ten jare 1500.
Op "ij ttienjarigen ouderdom werd hij meerderjarïg verklaard
en kreeg hij het bestuur der Nederlanden in handen. In 1516
erfde hij Spanje met een groot deel van Italië en Amerika.
In 15HJ werd hij, bij den dood "an zijn grootvader Maximiliaan, keizer van Oostenrijk.
Keizer Karel was gedurende verscheidene jaren in oorlog met
Frans I, koning "an Frankrijk; eindelijk werden de Franschen
verslagen en gedwongen den Yrede te onderteekenen.
Te dien tijde predikte Luther het protestantismus. Karel
strafte op &trenge wijze de volgelingen van die nieuwe leer.
In 1555 deed Karel V afstand van den troon; hij schonk
Spanje; de Nederlanden en zijn bezittingen in Amerika aan zijn
zoon Filip 11, en Oostenrijk aan zijn broeder Ferdinand. Vervolgens trok hij naar het klooster van St-Justus, in Spanje,
waar hij in 1558 stierf.

~
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Filip 11, zoon en opvolger van Karel V, heeft gedurende bijzonder
woelige tijden geregeerd. Niettegenstaande zijn strenge verordeningen,
deden de protestanten snelle vorderingen.

-- 25-

Filip II stelde zijn zuster, Margareta van Panna aan,
als landvoogdes o\'er de Nederlanden. Tijdens haar
bestuur nam hel protestantisn1Us gedurig uitbreiding.
De edelen vroegen de geloofswij beid, doch de koning
wilde ze niet toestaan; daarom gaf het gemeene volk
zich aan de grootste baldadigheden en de beeldstormerij
over. Kerken en kapellen werden verwoest, en veel
kunstvoorwerpen vernietigd.
Duizenden handelaars en werklieden gingen zich in
andere plaatsen vestigen. Aanstonds scheidden velen
zich van de beeldstormers en ook Vt111 het protestantismus af en hielpen de rust herstellen.

-
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Albrecht van Oostemijk werd landvoogd der ~ederlanden
en, in 1;)98, bij zijn huwelijk met Isabella, dochter \'all Filip 11,
werden hij en zijn \TOUW als vorsten ,'an ons land aangesteld,
Dank aan het wijs hestuur van Albrecht en Isabella, herstelde
ons land zich spoedig van de geleden rampen; kunsten en
Ylelenschappen, handel en nijverheid bloeiden meer clan ooit
te voren.
Verscheidene beloemde mannen verheerlijkten alsdan ons
Vaderland.
Onder hen was voorzeker Pieter-Pauwel RubcllS" wiens
beeltenis hierboven staat, een van de voornaamste. Hij was een
vermaard schilder en liet ons veel prachtige meesterstukken na.
Hij stierf te Ant,,"el'pen, ten jare Hl40.

-
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In 1.713 werd België aan Oostenrijk afgestaan.
Maria-Theresia, keizerin van Oostenrijk, bevond zich in het
begin harer regeering in zeer moeilijke omstandigheden: de
Franschen maakten ûch meester van België, en haar eigen
onderdanen kwamen in oproer. De vorstin met haar kind,
later keizer Jozef 1I, op den arm, vroeg de ondersteuning der
Hongaren en, dank aan hun verkleefdheid en de getrouwheid
der Belgen, gelukte zij er in den vrede te herstellen.
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Napoleon maakte zich meester van Frankrijk, van België, en
van bijna al dc landen van Europa. Eindclijk verloor hij tegen
de wrbol1dCJl mogendheden den veldslag van V,'alrrloo (1815).
Alsdan werd hij verbannen nanr het eiland Sinte Helena, waar
hij stierf ten jarc 1821.
België was 1Ill'l Holland vercenir,tl van 1815 tot 1830,
onder de regeerillg van Koning Willcm I. In 1831) heeft
dc bcyolking, dIe misnoegd
\,"as over de hervormingen
van het Hollandsch bestuur,
zijn juk afgeschud en de
onafhankelijkheid van België uitgeroepen.

-- 2D -
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Leopold I, eerste Koning der Belgen, werd geboren te'
Koburg, den 16 December li90, en oyerleed te Laken
den 10 December 1865. Onder zijn bestuur waren onzevoorouders zeer gelukkig en ons land steeg tot een
hoogen trap van volmaaktheid.

Leopold 11 werd in 1835, den 9 April, te Laken ge:boren. - Op 17 December 1865, werd hij, te Brussel,
plechtig ingehuldigd. - In 1870, tijdens den FranschDuitschen oorlog, wist Leopold IJ de onzijdigheid van
. ons land te doen eerbiedigen. ---,- In 1885 erkenden de
mogendheden Leopold 11 als yorst van den onafhankelijken Congostaat ; en in 1908 maakte de Vorst den
,Congostaat, als kolonie, aan België over. - Leopold 11
.stierf te Laken, den 17 December Hl09.

-
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Onze dierbare Koning Albert werd geboren, te Brussel, den
8sten April 1875.
Hij is de zoon van Prins Filip, graaf van Vlaanderen, broeder
van Leopold II.
Den 2den October 1900 trouwde hij met Prinses Elisabetll van
Beieren.
Den 23 sten December 1909 beklom hij den troon, en zeide dan:
(( Ik heb mijn land Ziel'! De /(oningin deelt die gevoelens van
onverbreekbare trOl/waan België: wij kweeken ::e aan in 't hart
van on::e kinderen en wij wekken bij hen, terzell'dertijd, de lielde
voor den geboortegrond, de lielde voor het Illlisge::in, de lielde voor
het werk, de lielde voor het goede! Het zi;n de::e del/gden, die de
volkeren sterk maken. ))
Gedurende den wereldoorlog van H114-UHS wist Koning Albert
zoo kloekmoedig ons vaderlarl dsch erf te verdedigen, dat hij met
recht den eerehtel van Heldenkoning verwierf; terwijl Koningin
Elisabeth met zooveel liefde onze geb.... etste strijders verzorgde,
dat ze algemeen de Moeder-der-soldalen genoemd werd.

-
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Z. K. 1:-J. Prins Leopold, Hertog van Brabant, Kroonprins van
België, werd geboren te Brussel, den 3<1en November 1901.
Den 4<1en November 1926 huwde hij met Prinses Astrid van
Zweden.
H. K. H. Prinses -Aslrid werd geboren te Stockholm, den
.17<1on N" ovember 1905.
Hun dochtertje, Prinses .Josephine, werd geboren te Brussel.
den 11 <len October 1927.
Hun zoontje, Prins Boudewijn, werd geboren te Laken, den
7<1en September 19(;0.
Moge ons edel Vorstenhuis nog veel jaren door God gezegend
worden, tot welzijn van ons dierbaar Vaderland.

EIGENDOM VAN DEN SCHRIJVEH.

