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Dit werkje is, bij verre na, geene volledige
geschiedenis van Bdgie, maar slechts eene behandeling van de stoffen door het verplichtend programma
voorgeschreven; het is ook geen letterkundig
gewlocht, maar wel eene eenvoudige en kortbondige
voorstelling der daadzaken die den kinderen onzer
lagere scholèn moeten aangeleerd worden.
Het boekje dat ik de eer heb in 't licht te geven,
is, zoo voor den grond als voor de leerwijze, door
deskundigen nagezien en goedgekeurd.
Ik heb getracht eenigen dienst aan onze scholen
te bewijzen. Moge ik in mijne pogingen wel gelukt
hebben!

De Schriiver,

A.-J. W.
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te veroorzaken in klassen waar boeken dezer nieuwe uitgave en
tevens exemplaren eener voorgaande in handen der leerlingen zijn.
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Verdeeling der Belgische Geschiedenis.

De geschiedenis van ons land kan in tien tijdvakken verdeeld worden :
1° Het oorspronkelijk tijdvak, dat begint in de verst
afgelegen tijden, met de komst der Kelten in onze
gewesten, en eindigt met de verovering van België
door de Romeinen, 57 jaar vóór de geboorte van
Christus.
20 Het Romeinsch tijdvak., beginnende met de
verovering van ons land door de Romeinen, 57 jaar
vóór Christus, en eindigende met de vereeniging
van de Belgen en de Franken, in het midden der
Ve eeuw.
3° Het Frankisch tjjkvak, dat aanvang neemt met
de vereeniging van de Belgen en de Franken, in
het midden der Ve eeuw, en eindigt met de verdeeling der staten van Karel den Groote, in het midden
der IXe eeuw.
4° Het leenroerig tijdvak, te beginnen met de verdeeling der staten van Karel den Groote, in het
midden der IXe eeuw, tot de aankomst van het Burgondisch Huis, op het einde der XIVe eeuw voor
Vlaanderen, en in het midden der XVe eeuw voor
het overige van 't land,
5° Het Burgandisch tiJ'dvak, dat begint met den

-8overgang onzer provinciën tot het huis van Burgondië, op het einde der XIVe eeuw voor Vlaanderen, en in het midden der XVe eeuw voor het overige
van 't land; en eindigt met de dood van Maria van
Burgondië in 1482.
6° Het Oostenrijksch-Spaansch tijdvak, sedert de
dood van Maria van Burgondië, in 1482, tot aan den
afstand van Keizer Karel V, ten jare 1555.
7° Het Spaansch tijdvak, aanvang nemende met
den afstand van Karel V, in 1555, en eindigende met
den Vrede van Utrecht in 1713.
8° Het Oostenrijksch tijdvak, beginnende met den
Vrede van Utrecht in 1713, en eindigende met den
veldslag van Fleurus, in 1794.
9° Het Fransch-Hollandsch tijdvak, van den veldslag van Fleurus, in 1794, tot de omwenteling van
1830.
10° Het tijdvak van onafhankeliJ"kheid, van de om-

wenteling van 1830 tot heden.

I. Oorspronkelijk tijdvak.
(Van den inval der Kelten tot 57 j. vóór J.-Chr.)

I. Eerste bewoners van ons land. - De eerste bewoners van België waren de Kelten of Gallen; deze
werden in de derde eeuw vóór de geboorte .van
Christus, uit ons land gedreyen door de Belgen, die
ook tot de Keltenfamilie behoorden.

-92. Uitzicht van den grond. - België was alsdan
veel uitgestrekter dan nu: het was begrensd door
den Rijn, de Seine, de Marne en den Oceaan.
Ten Noorden was de grond zandachtig; en, daar
de zee dikwijls overstroomde, was hij er ten zelfden
tijde vochtig en moerassig en de lucht koud en
ongezond. In 't midden had men vruchtbare en welbeplante heuvels; maar ten Zuiden was de grond
berg- en steenachtig: en overal, maar bijzonderlijk
in 't Zuiden, vond men groote wouden, waarin wilde
dieren schuilden. Steden zag men niet; er bestonden
slechts eenige dorpen; en, wanneer de Belgen door
machtige vijanden aangevallen werden, verborgen
zij zich in burchten met dikke muren en diepe grachten omringd. Hier en daar stonden kleine leemen
hutjes, met riet of met schaliën gedekt en door
bijna ongebruikbare wegels in gemeenschap
bracht.
3. Zeden en gebruiken der oude Belgen. - HUil
uitwendige. - De oude Belgen waren groote, ruwe,
sterke menschen, met blauwe oogen en blonde
haren en meest met dierenvellen gekleed.
Hun Godsdienst. - Zij aanbaden verscheidene
goden ; zooals de Zon, den donder en de planten, waaraan zij, in de onbegroeide plaatsen
der bosschen of op de toppen van bergen, offeranden opdroegen. - Hunne priesters noemde men
d1uïden.
'Hunne manieren. - Zij waren openhertig, eerlijk,
herbergzaam en zuiver van zeden, maar beminden
den drank, de werkloosheid en het spel. Oorlogen
en vechten was hun grootste vermaak, en de vrijheid hun grootste schat.

ge-

-10Hunne bezigheden. - Zij bewerkten het land en
bezorgden hunne beesten. Zij weefden ook wollen
stoffen, maakten bier, brood, wapens, landbouwersalaam, enz. Die op de kusten der zee woonden
waren stoute zeevaarders en goede visschers:
dieper in het land hield men veel aan de jacht.
Hun voedsel- Zij voedden zich voornamelijk met
hetgeen jacht en vischvangst hun opleverde.
Hun bestuur. - De Belgen waren verdeeld in verscheidene volksstammen, waarvan elk bestond uit
priesters, edelen, vrij mannen en slaven. Elke stam
werd bestuurd door eenen koning, die nogtans maar'
geheel weinig te zeggen had; want, de belangrijke
zaken werden in algemeene vergaderingen beslist,
waaraan de priesters en de edelen deel namen.

4. Voornaamste volksstammen:
1° De Morz'nen, in 't Zuid-Westen van West-Vlaanderen;
2° De Menapz'ers, in 't overige van West-Vlaanderen, 't Noorden van Oost-Vlaanderen en in de
provincie Antwerpen;
3° De Eburonen, in Limburg en een deel der provinciën Luik en Braband ;
. 4° De Nerviers, in een groot deel van Henegollwen,
Braband en een deel van Oost-Vlaanderen;
5° De Aduatz'eken, in de provincie Namen;
6° De Trevieren, in Luxemburg.

5. De Belgen verliezen hunne onafhankelijkheid. 57 jaar vóór Christus' geboorte kwam Cesar, een
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BnmeinsclJe veldheer, aan bet hoofd van een talrijk
leger, in België, en overmeesterde geheel het land.
Van dan af werd ons land door Rome bestuurd en
begon dus het Romeinsch tijdvak.

PLAN TER HERHALING.

Eerste bewoners van België: Kelten of Gallen. Belgen.
Uitzicht van den grond: Grenzen: Rijn, Seine, Marne,
Oceaan.
Noorden: zandachtig, vochtig.
Midden: vru':!htbaar.
Zuiden: berg- en steenachtig.
Overal: bosschen, wilde dieren.
Hier en daar: leemen hutjes, wegels.
Zeden en gebruiken: Uitwendige: groot, ruw, sterk,
blauwe oogen, blonde haren. - Kleederen.
Godsdienst: Goden. - Offeranden. - Priesters.
Manieren: Openhertig, eerlijk, herbergzaam,
kuisch. - Liefde tot drank, werkloosheid, spel,
vechten en vrijheid.
Bezigheden: Landbouw, jacht, vischvangst, nijverheid.
Voedsel: Opbrengst van jacht en vischvangst.
Bestuur: Verscheidene volksstammen; koning,
priesters, edelen, vrij mannen en slaven.
Voornaamste volksstammen:
1° Morinen. (W.-Vl.).
2° Menapiers, (W.-Vl., O.-VI. en Antw.).
3° Eburonen, (Limb., Luik en Brab.).

-
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4° Nerviers,(Heneg.• Brab. en O.-VI).
5Q Aduatieken, (Namen).
6° Trevieren, (Luxemb.).
EENIGE VRAGEN.
1. Wat verstaat men door oorspronkelijk tijdvak?
- 2. Welke waren de eerste bewoners van ons
land? - 3. Door wien werden zij verjaagd? -4. Welke waren de grenzen van Oud-België?5. Hoe zag er Oud-België uit? - 6. Welke was de
uitwendige gedaante der oude Belgen? - 7. Waar
hadden hunne offeranden plaats? - 8. Hoe noemde
men hunne priesters? - 9. Doe den Godsdienst der
oude Belgen kennen. - 10. Doe de manieren der
oude Belgen kennen. - 11. Welke waren hunne
voornaamste bezigheden ? - 12. Waarin bestond
hun voedsel? - 13. Doe het best11ur der oude Belgen
kennen. - 14. Noem de voornaamste volksstammen
die Oud-België bewoonden en zeg waar zij verbleven. - 15. Maak eene vergelijking tusschen OudBelgië en dat van heden.

11. Romeinsch tijdvak.
(Van 57 jaar vóór J.-Chr. tat in het midden der
Ve eeuw.)
VEROVERING VAN BELGIE DOOR DE ROMEINEN.

I. Strijd met de Nerviers. - Cesar kwam eerst bij
de Nerviers aan, op de boorden der Samber; deze,
aangevoerd door hunnen dapperen koning,
Baduagnat, vielen de Romeinen met zulk geweld
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aan dat deze in wanorde achteruitweken. Doch,
Cesar gelukte er in zijne troepen in regel te
brengen; en, na een hardnekkig gevecht, waarin
hij zelf bijna het leven verloor, werden de Nerviers
verslagen. Van 60,000 Nerviers bleven er slechts
nog 500 over.
2. De Aduatieken overwonnen. - Cesar ging de
Aduatieken in hunne versterkte plaats belegeren.
Deze veinsden zich over te geven; maar, den volgenden nacht, vielen zij de Romeinen in hun
kamp aan; doch zij gelukten niet j velen verloren
het leven en de overigen werden als slavt::n verkocht.
3. Onderhandeling met de Menapiers. - Deze waren in hunne dichte bosschen verscholen, en Cesar
deed vruchtelooze pogingen om ze te overwinnen.
Later onderhandelden zij met Cesar en ontvingen
van hem den eeretitel van Vrije Bondgenooten der
Romeinen.
4. Overgave der Morinen. - Deze, geene hoop van
overwinning hebbende, gaven zich aan de Romeinen over.
5. Uitroeiing der Eburonen. - Over Winter keerde
Cesar naar Rome terug; want hij meende reeds
meester te zijn van geheel België. Nogtans, hij liet
hier drie legers om het land te bewaken. Ambiorix,
koning der Eburonen, gelukte er in, het leger dat
in zijne streek verbleef geheel en gansch te vernietigen. Hij wilde ook een tweede leger aanranden, maar hierin mislukte hij ; want, Cesar kwam
toegesneld met eene groote strijdmacht en roeide
geheel den Eburonenstam uit. Ambiorix alléén ontsnapte.

-
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6. Strijd der Trevieren. - Hun koning, lndutiomar,
die reeds door de Romeinen was gevangen geweest,
kreeg zijne vrijheid terug; nauwelijks was hij op
vrije voeten, of hij wilde ook, gelijk Ambiorix, een
van Ces ars legers aanranden; doch, hij verloor den
slag en het leven.
7. Bestuur der Romeinen. - De Belgische jongelingen moesten dienst doen in de Romeinsche
legers, waar zij altijd door hunne dapperheid uitmuntten. De Romeinen legden zware lasten op en
maakten verscheidene groote legerbanen. - Uit de
vermenging der overgebleven Aduatieken en Eburonen met vreemde volksstammen, ontstonden twee
nieuwe volkeren: de Tongeren, in het land der
Eburonen, en de Taxanders in de Kempen.
8. Toestand onzer voorouders onder het Romeinsch
bestuur. - Zij werden meer en meer beschaafd en
begonnen zelfs den waren Godsdienst te kennen;
doch, zij waren niet gelukkig en verlangden maar
naar vrijheid.
9. Einde van het Romeinsch tijdvak. - Omtrent
het midden der Vde eeuw, kwamen verscheidene
vreemde volkeren het land plunderen. De Belgen,
ziende dat zij te vergeefs de hulp der Romeinen
vroegen om die vreemdelingen te verjagen, spanden
te zamen met de Franken en verdreven die woestaards.
Van nu af wilden de Belgen aan Rome niet meer
gehoorzamen en zij bleven met de Franken verbonden. Alzoo begon het Frankisch tijdvak.
PLAN TER HERHALING.
Verovering van België. - Nerviers. - Boduognat. Samber. - 60,000 - 500.

-15Aduatieken. -- Veinzen zich over te geven.
's Nachts. - Vernieling.
Menapiers. - Verscholen in hunne bosschen. Vrije Bondgenooten der Romeinen.
Mannen. - Overgave.
Ebutanen. - Ambiorix. - Vernieling van een
kamp. - Aanval van een tweede. - Uitroeiing.
Trevieren. - Indutiomar. - Verslagen.

Romeinsch bestuur. -

Jongelingen. - Lasten.Legerbanen. - Twee nieuwe volkeren.

Toestand onzer voorouders. - Beschaving. - Godsdienst. - Niet gelukkig.

Einde van het Romeinsch tijdvak. - Aankomst van
woeste volkeren. - Rome weigert hulp. - De
Belgen spannen met de Franken.
EENIGE VRAGEN.

1. Tegen welken volksstam had Cesar eerst te
strijden j hoe liep de veldslag af? - 2. Doe Boduognat kennen. - 3. Hoe heeft Cesar de Aduatieken
overwonnen ? - 4. Heeft Cesar ook de Menapiers
overmeesterd ? - 5. Had hij ook tegen de Morinen
te strijden? - 6. Wie was Ambiorix j wat deed hij
om ons land van de Romeinen te verlossen ? 7. - Doe den strijd der Trevieren kennen. - 8. Hoe
bestuurden de Romeinen ons land? - 9. Hoe stelden het onze voorouders tijdens het Romeinsch
tijdvak? - 10. Wanneer en hoe gelukten de Belgen
er in de Romeinen te verjagen? - 11. Vertel de
verovering van België door de Romeinen.

-
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111. Frankisch tijdvak.
(Van in het midden der Ve eeuw tot in het midden der
IXe eeuw.)
EERSTE DEEL.
I. De Franken. - Dit was een onbeschaafd volk
dat in de derde eeuw uit het Noorden gekomen was
en in Oud-België woonde, daar waar nu Holland is;
uit hunne vereeniging met de Belgen ontstond voor
ons land het Frankisch tijdvak.
2. Klovis. - Deze dappere koning der Franken
wordt als de voornaamste stichter van het Frankische rijk beschouwd, omdat hij Syagrius versloeg,
die de laatste Romeinsche landvoogd in deze streek
was.
Klovis alhoewel een heiden, had eene christene
vrouw, Klothildis, die hem dikwijls tot het aanveerden van den waren Godsdienst opwekte, en nogtans
behield hij zijne afgoden. Eens in oorlog zijnde met
de wreede Allemannen en zijne troepen ziende
vluchten, viel hij op zijne knieën, aanriep den waren
God, en beloofde het Doopsel te ontvangen indien
hij de overwinning behaalde. Inderdaad, de Allemannen verloren den slag, en Klovis, getrouw aan
zijne belofte, liet zich te Rheims, met eene groote
menigte van zijne soldaten, door den H. Remigius
doopen.
Hij stierf in 511, in den ouderdom van 45 jaren.
3. Invoer van 't Christendom. - In 't Zuiden was
het waar geloof reeds in den tijd der Romeinen gekend; maar op het einde der zevende eeuw kwamen
verscheidene geloofspredikers, en, geholpen door
de reeds bekeerde Belgen, gelukten zij er in de

-
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leering van Christus te verspreiden. - Dan zag
men hier de HH. Hubertus, Lambertus, Eligius,
Amandus, Livinus, Bavo, Willebrord, enz.
Vele christenen werden te dien tijde ook vervolgd
en ontvingen de martelkroon tot loon van hunnen
arbeid en standvastigheid.
4. Kloosters. - Reeds in dit tijdvak werden er
kloosters opgericht. De kloosterlingen bewerkten
den grond en preêkten het waar geloof. Rondom
deze gestichten werden huizen gebouwd, en a1zoo
ontstonden het grootste getal onzer steden. In die
kloosters opende men ook scholen, die veel hielpen
tot het onderwijs des volks. Het is dus grootendeels
aan den waren Godsdienst dat wij de beschaving
van ons land te danken hebben.
PLAN TER HERHALING.

Franken. - Onbeschaafd volk uit het Noorden.
Klovis. - Koning der Franken. - Oorlog met Syagrius. - Huwelijk met Klothildis. - Zijne bekeering. - Gestorven in 511.
Invoer van 't Christendom. - VUe eeuw. - Vreemde
geloofspredikers. - Geholpen door reeds bekeerde Belgen.
Kloosters. - Scholen. - Steden. -- Beschaving.

EENIGE VRAGEN.
1. Doe de Franken kennen. - 2. Geef. eene korte
levensschets van K1ovis. - 3. Wanneer en hoe werd
de ware Godsdienst in België verspreid? - 4. Welk
bijzonder goed bracht het waar geloof hier te
wege?
2
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TWEEDE DEEL.
I. Rijk na Klovis. - Na Klovis werd België in twee
deelen gesplitst: Westrijk, (Neustrië) ten Westen
van de Schelde, Oostnik (Austrasië) ten Oosten van
dezen stroom.-Klovis werd opgevolgd door eenige
luie koningen, die hunne zaken niet ter harte
namen, en alles lieten doen door hunne hovelingen,
die zich eindelijk van den troon meester maakten.
2. Karel Martel. - Dit was een dappere hoveling
van Oostrijk. Het was hij die de Mahomedanen, een
ongeloovig volk uit het Zuiden, te Poitiers versloeg,
en alzoo Europa en het Christendom redde.
De Westrijkers, die reeds door zij nen vader onderworpen geweest waren, weigerden hem gehoorzaamheid; doch hij versloeg ze te Vincy en deed
hun zijne heerschappij erkennen. - Hij stierf in
741.

3. De KarIingers. -- De Frankische vorsten die na
Karel Martel volgen noemt men Karlingers. Men
geeft hun dien naam, omdat zij van de familie waren
van Karel den Groote, den machtigste onder hen.
4. Pepijn de Korte. - Deze volgde zijnen vader,
Karel Martel, als hoveling op en werd later koning
gekroond.
Pepijn verloste twee maal Z. H. den Paus uit de
handen der Lombarden, en schonk hem een erfelijk
grondgebied, waarvoor hij den titel ontving van
Wereldlijken Vader der Kerk.
Hij stierf, in strijd zijnde in Aquitanië, ten jare
168.
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5. Karel de Groote. - Karel de Groote, zoon en
opvolger van Pepijn den Korte, werd waarschijnlijk te ]upille of te Luik, in 't jaar 742.geboren. Hij
was groot als oorlogsnzan, als wetgever en als beschermer van kunsten en wetenschappen.
Als oorlogsman. - Karel de Groote is te recht
vermaard om zijne menigvuldige oorlogen, 53 in getal. Hij versloeg de Araben in Spanje j oorlogde
33 jaar tegen de Saksen, overwon ze, deed hun het
christen geloof aanveerden en bracht 10.000 hunner
huisgezinnen in Vlaanderen en Braband over. - Hij
versloeg ook de Lombarden, die den Paus de Staten
wilden ontnemen welke Pepijn de Korte hem gegeven had. Tot belooning van zijne weldaden werd
hij, ten jare 800, door Z. H. den Paus, Leo IIl, keizer
van het Westen gekroond. De overwinningen van
Karel den Groote breidden het Fralzkische rijk
merkelijk uit. Het grensde ten Noorden aan de
Noordzee j ten Oosten aan de Elve en den Oder j
ten Zuiden aan den Donau en de Adriatische zee j
ten Westen aan den Atlantischen Oceaan.
Als wetgever. - Karel de Groote deed al wat hij
kon om zijne onderdanen, zoo verschillend van aard,
op ééne en de zelfde wijze te besturen. Te dien
einde maakte hij de zoo vermaarde wetten, Kapitulariën genoemd, omdat zij in kapitels verdeeld
waren. Deze wetten deed hij in algeméene vergaderingen aanveerden. Om ze te gemakkelijker te
doen uitvoeren, had hij in de verschillende streken
landvoogden die elk voor eene provincie zorgden,
en hem rekening van hun bestuur moesten geven.
Daarbij zond hij, van tijd tot tijd, zekere heeren
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rond, Mz"ssz" domz"nz"d geheeten. die hem de begeerten van 't volk en hunne noodwendigheden moesten
doen kennen.
Als beschermer van kunsten en wetenschappen. Overal, tot zelfs in zijn eigen paleis, deed Karel de
Groote scholen oprichten. Hij bevoordeelde het
onderwijs zooveel hij kon en overlaadde de geleerden met alle slag van weldaden; maar, hij trachtte
bijzonderlijk den katholieken godsdienst te verspreiden, omdat hij wel wist dat het waar geloof alléén
bekwaam is een volk te beschaven.
Zijne dood. - Karel de Groote stierf te Aken, in
814.
6. Verdeeling van het Keizerrijk. - De opvolgers
van Karel den Groote kwamen niet overeen, gedurig oorloogden zij met malkander: woeste Noormannen kwamen en plunderden alles; en, in korten
tijd was geheel het schoone rijk vervallen en verbrokkeld.
PLAN TER HERHALING.

Opvolgers van Klovis. - Verdeeling van het Rijk. Luiaards. - De hovelingen doen alles.
Karel Martel. - Hoveling van Oostrijk en van Westrijk. - Verslaat de Mahomedanen te Poitiers
en de Westrijkers te Vincy. - Sterft in 714.
KarIingers. - Pepijn de Korte. - Zoon en opvolger
van Karel Martel. - Hij wordt koning. - Verlossing van den Paus. - Oorlog in Aquitanië. Sterft ten jare 768.

-
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Karel de Groote. - Zoon en opvolger van Pepijn
den Korte. - Geboren te ]upille of te Luik(742). - Groot als oorlogsman, als wetgever,
als beschermer van kunsten en wetenschappen.
Zijne oorlogen. - 53 in getal. - Araben. - Saksen. - Lombarden. - Keizer in 800.
Zijn rijk. - Grenzen.
Zijne wetten. - Kapitulariën. - Landvoogden. Missi Dominici.
Kunsten en Wetenschappen. - Stichten van
scholen.
Zijne dood. - Ten jare 814.
Rijk na Karel den Groote. - Vervallen en verbrokkeld.
EENIGE VRAGEN.
]. Hoe werd België verdeeld na de dood van
Klovis ? - 2. Door wien werd Klovis opgevolgd? 3. Geef eene korte levensschets van Karel Martel.
- 4. Wat verstaat men door Karlingers ? - 5. Wie
was Pepijn de Korte; doe zijne regeering kennen.
- 6. Doe de oorlogen van Karel den Groote kennen. -7. Welke waren de grenzen van zijn rijk? 8. Hoe bestuurde Karel de Groote zijn volk? 9. Wat deed hij om kunsten en wetenschappen te
doen bloeien? - 10. Geef eene korte levensschets
van Karel den Groote. - 11. Hoe stond het met
het rijk van Karel den Groote na zijne dood ?
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IV. Leenroerig tijdvak.
(Van in het midden der IXe eeuw tot op het einde der
XIVe eeuw voor Vlaanderen, en tot in het midden der
XVe eeuw voor Lotharingen).

EERSTE DEEL.
1. Men verstaat door leenroerig tijdvak dien tijd
gedurende denwelken België verdeeld was in verscheidene staten, die in leening gegeven werden
aan Graven, Hertogen, Bisschoppen of andere
heeren, die op hunne beurt ook hunnen grond in
kleine deelen splitsten en aan anderen in leening
gaven.
Aan het leenroerig tijdvak geeft men ook den
naam van middeleeuwell.

2. Leen. - Een leen was een deel land dat in leening gegeven werd.
3. Leenheer. - Een leenheer was de bezitter van
een landgoed, dat hij aan een ander in leening gaf
om het te besturen.
4. Leenman. - Een le~nman was deze die een
leen van eenen leenheer ontving, mits zekere voorwaarden ten opzichte van zijnen leenheer te vervullen.
5. Onderleenman. - Men noemde onderleenman,
de heer die een leen ontving van eenen anderen
leenman.
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6. Burcht. - Eene burcht was het kasteel van
eenen heer, dat met muren en wallen omgeven, en
met hooge torens bezet was.
7. Laten. - De laten waren dezen die het land
van den heer bewerkten, en aan hem toebehoorden
met al wat zij bezaten.
8. Steden. - (Stede, plaats). Men verstond door
stad de plaats waar vele huizen dicht bij elkander
stonden.
9. Uitzicht van het land. - Hier en daar zag men
burchten en steden, omringd van groote bosschen
en landerijen waarop de nederige woningen der
laten stonden. Kalsijden noch ijzeren wegen waren
er j eenige aardewegen en voetpaden doorkruisten
het land. De bosschen leverden veel wild op, maar
dienden ook tot schuilplaats aan menige baanstroopers. Daar de heeren bijna gedurig met malkander
in twist leefden, zag men ook veel kasteelen verwoesten, of door de verwaarloozing der meèsters
in puinhoop vallen.
9blB De bijzondere oorlogen en de Godsvrede. Zie bijvoegsel, blz. 85.
10. Verdeeling van België. - België was alsdan in
twee .groote deelen gesplitst, door de Schelde en de
huidige vaart van Terneuzen gescheiden. Het eene,
langs den linken kant, Vlaanderen genoemd, hoorde
toe aan den koning van Frankrijk, die het in leening
gaf aan Heeren, die den titel van Graven van Vlaanderen voerden. Dit graafschap werd met de streek
tusschen de hedendaagsche vaart van 'rerneuzen en
de Schelde en met het land van Aalst vermeerderd.
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Het andere deel, Lotharingen geheeten, hoorde
toe aan Duitschland, dat het verdeelde in verscheidene groote leenen. Zoo had men het graafschap
Leuven (later ,hertogdom Braband), het graafschap
Henegouwen, het graafschap Namen, het graafschap
(later hertogdom) Luxemburg, het prins-bisdom
Luik, het hertogdom Limburg en het markgraafschap Antwerpm.
PLAN TER HERHALING.

I. Leenroerig tijdvak. - België verdeeld in leenen.
2. Leen. - Land in leening gegeven.
3. Leenheer. - Deze, die in leening gaf.
4. Leenman. - Deze, die in leening ontving van
den leenheer.
5. Onderleenman. - Deze, die in leening ontving van
eenen leenman.
6. Burcht. - Sterk kasteel.
7. Laten. - Lijfeigenen van den heer.
8. Stad. - Plaats waar vele woningen bij elkander
stonden.
9. Uitzicht van het land. - Burchten, steden, omomringd met landerijen waarop de woningen
der laten stonden. - Aardewegen. - Voetpaden. - Bosschen.
10. Verdeeling van België: I. Vlaanderen, aan Franrijk;
Il. Lothari1lgen, aan Duitschland;
1. Leuven (Braband).
2. Henegouwen.

-
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3. Namen.
4. Luxemburg.
5. Luik.
6. Limburg.
7. Antwerpen.
EENIGE VRAGEN.
1. Wat verstaat men door leenroerig tzj"dvak ?2. Wat was een lem, een leenheer, een leenman, een
onderleenman r - 3. Zeg wat eene burcht, eene stad
was. - 4. Wat verstond men door laten? - 5. Welk
was het uitzicht van het land in de middeleeuwen?
-6. Doe de groote verdeelingen van België kennen.
- 7. Hoe was Lotharingen onderverdeeld?

TWEEDE DEEL.
DE KRUISTOCHTEN OF KRUISVAARTEN.

1. Kruistochten waren oorlogen door de Christenen tegen de Mahomedanen ondernomen, om het
H.Land aan hunne macht te onttrekken.Men noemde
deze oorlogen kruistochten of kruisvaarten, omdat
deze die er aan deel namen een kruis van roode
stoffe droegen. Er werden acht kruistochten ondernomen.
2. Godfried van Bouillon. - Godfried, waarschijnlijk te Baisy in Braband geboren, (1060) was Markgraaf van Antwerpen en Heer van Bouillon. Op den
ouderq.om van 17 jaar versloeg hij Albrecht van
Namen die hem zijn kasteel van Bouillon wilde ont-

-
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nemen. Later gaf hij nog blijken van heldenmoed en
dapperheid in 't leger van den keizer van Duitschland, die hem met de weerdigheid van Hertog van
Lotharingen bekleedde.
Toen een pater, Pieter de Kluizenaar, de eerste
kruistocht predikte, gingen vele edelen met Godfried aan 't hoofd naar 't heilig Land; ook menige
laten volgden, omdat zij alzoo hunne vrijheid verkregen; immers, van het leger van Christus mochten de slaven geen deel maken. Na de steden Nicea
en Antiochië veroverd te hebben, namen de kruisvaarders de stad Jerusalem in (1099). Godfried werd
er koning uitgeroepen; maar hij weigerde eene
gouden kroon te dragen, daar waar de Koning der
koningen met doornen was gekroond geweest, hij
nam alleenlijk den titel van Verdedigtfr van 't heilig
Graf. GOdfried gaf er goede wetten, Assisen van
Jerusalem geheeten, en werd door zijne onderdanen
bemind. Ongelukkiglijk stierf hij na eene regeering
van slechts één jaar. Het H. Land werd nu op nieuw
door de Mahomedanen overweldigd en nieuwe
kruistochten werden dus noodzakelijk.
3. Boudewijn van Constantinopel. - Boudewijn
IX, Graaf van Vlaanderen en Henegouwen, bijgenaamd Wetgever van Henegouwen, om de goede
wetten die hij er gaf en om de voorrechten die hij
aan de gemeenten toestond, was de held der vierde
kruisvaart. Deze goede vorst was van zijn volk bemind om zijn wijs bestuur, en vooral omdat hij een
groot deel van Artois, vroeger door Filips van den
Elzas aan Frankrijk geschonken, weder bij Vlaanderen voegde; ook, toen de. vierde kruisvaart

-
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gepredikt werd, mocht hij gerust zijn land verlaten
om de Mahomedanen te gaan bevechten. Als de
kruisvaarders vóór de stad Constantinopel kwamen,
vroeg de Keizer dezer stad, die van zijnen troon ge:'
worpen was, hunne hulp, met belofte van hen dan
later ook bij te staan. Na eene korte worsteling,
waarin de Keizer ongelukkiglijk het leven verloor,
waren zij meester van de stad. Boudewijn, van
dan af Boudewijn van Constantinopel genoemd,
werd er keizer gekroond. Deze kruistocht werd
bijgevolg niet voortgezet. De Graaf van Vlaanderen
was nu ten zelfden tijde Keizer van Constantinopel;
maar helaas! zijne regeering duurde niet lang;
want, een jaar daarna werd hij in eenen oorlog
tegen de Bulgaren gedood (1204).
4. Gevolgen der kruisvaarten. - Hun voornaamste
doel, de inneming van het H. Land, werd niet bereikt; maar, de kruisvaarten hadden andere groote
voordeelen: zij deden de twisten, die de kleine
heeren gedurig met malkander hadden, voor
eenigen tijd ophouden, schonken de vrijheid aan
vele laten, brachten volkeren en personen met malkander in betrekking, maakten onze streken bekend
met de uitvindingen der vreemde landen en deden
verscheidene nieuwe markten ontstaan.
Zij waren dus zeer voordeelig aan beschaving,
koophandel en nijverheid.
PLAN TER HERHALING.

Kruistochten. - Oorlogen door de Christenen tegen
de Mahomedanen ondernomen, om het H. Land
aan hunne macht te onttrekken. - Ten getalle
van 8.

-
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Godfried van Bouillon. Geboren te Baisy (1060).Markgraaf van Antwerpen, Heer van Bouillon,
later Hertog van Lotharingen. - Verdediging
van zijn kasteel te Bouillon. - Dienst in 't leger
van Duitschland. - Ie Kruistocht. - Inneming
van Nicea, Antiochië en Jerusalem. - Verdediger van 't heilig Graf. - Assisen van Jerusalem. - Gestorven in 1100.
Boudewijn van Constantinopel. - Graaf van Vlaanderen en Henegouwen. - Wetgever van Henegouwen. - Hij wordt bemind. - 4e Kruisvaart.
- Inneming van Constantinopel. - Boudewijn,
Keizer van Constantinopel. - Gestorven ten
jare 1204.
Gevolgen der kruistochten. - Stellen een einde aan
de kleine oorlogen. - Schenken de vrijheid aan
vele laten. - Brengen betrekking tusschen
volkeren en personen. - Maken ons met de
uitvindingen der andere landen bekend.Openen nieuwe markten.
EENIGE VRAGEN.
1. Wat verstaat men do.:>r kruisvaarten? - 2. Doe
den held der eerste kruisvaart kennen. - 3. Wie
was Boudewijn vafi Constantinopel? - 4. Doe de
vierde kruisvaart kennen. - 5. Welke waren de
gevolgen der kruisvaarten?
DERDE DEEL.
DE GEMEENTEN.

1. Men verstaat onder den naam van Gemeenten,
steden of burchten, \vaarvan de inwoners het recht

-29hadden zich te verdedigen tegen de aanvallen der
vijanden, hunne opperhoofden en rechters te kiezen,
en over hunne zaken te beschikken; de inwoners
er van oefenden bijgevolg binnen hunne muren het
zelfde recht uit als de heeren op hun leen.
Deze gemeenten vroegen de bescherming der
machtigste heeren, die haar niet alleen beschermden, maar haar zelfs alle slag van voorrechten toestonden.

2. Oorsprong der gemeenten. - De gemeenten ontstonden door de vereeniging van lieden die te zamen
kwamen wonen, om malkander biJ"te staan tegen de
aanvallen der naburige heeren en om te zamen
handel te drijven. - Er bestonden reeds eenige gemeenten vóór de kruistochten; doch, met de kruisvaarten groeide het getal vrijen en zoo ook het
getal gemeenten merkelijk aan.
3. Keuren. - Eene keure of charter waS eene akte
waardoor de vorsten zekere voorrechten, vrijheden
geheeten, aan de gemeenten toestonden.
4. Bijzonderste voorrechten der gemeenten in de
middeleeuwen:
1° De persoonlijke vrijheid of vrijheid van gaan en
keeren, handel te drijven, over zich zelven en over
zijne goederen te beschikken;
2° De bestuurlijke vrijlzcid of deze van zelf de
overheden te kiezen, die de wetten dedén uitvoeren,
de misdaden straften, en als het nood deed, 't volk
bijeen riepen om te oorlogen;
3° De ge11lfente moe/zt eenell tore,. of belfort hebben,
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waarin men de keuren bewaarde, en waarin de klok
hing, die men luidde om de burgers of poorters
bijeen te roepen;
4° Zij mocht met muren en grachten omringd
worden;
50 Recht van hunne lasten te bepalm, die aan den
Vorst moesten betaald worden;
6° Recht van eme strzjdmacht te bezittm, die mocht
bijeen geroepen worden voor de verdediging des
lands.
5. Gilden. - In de gemeenten maakte elk ambacht
eene gilde of vereeniging uit. Niemand mocht eenen
stiel doen als hij niet toebehoorde aan de gilde van
dien stie1. Die van eene zelfde gilde deel maakten
zwoeren malkander getrouwheid, hulp en bescherming. In elke gilde had men leerjongms die dan
later gezellen of eenvoudige ambachtslieden werden.
Men had ook bazen of meesters, wal'tronder de
werkrechters en de deken gekozen werden.
Elke gilde had hare geldkas, hare bedienden, hare
vergaderzaal, haren patroon en kapel of bijzonderen autaar in eene kerk der stad. Allen droegen de
wapens; en, in den nood, trokken zij met ontrolde
vaandels ten oorlog. Het is aan de inrichting der
gilden dat de gem~enten hu:men rijkdom en wel~
stand te danken hadden. Die gilden werden nogtans
ten slotte eene oorzaak van verval voor de nijverheid, aangezien zij, te veel op hunne macht steunende, dikwijls tegen de Vorsten in opstand en zelfs
in oorlog kwamen.
5 bis De jaarmarkten en de markten. - Zie bijvoeg.
sel, blz. 85, enz.
6. Rijkste en machtigste gemeenten. - Brugge,
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Gent, Iper, en Leuven telden meer dan 200,000 inwoners. Brussel, Antwerpen, Mechelen, Dinant, Berg~n en Oudenaarde waren ook rijk en zeer bevolkt.
PLAN TER HERHALING.

Gemeente. - Vereeniging van lieden, die binnen
hunne muren het zelfde recht hadden als een
heer op zijn leen.
Oorsprong der gemeenten. - De menschen vereenigen zich.
Keuren. - Akten waardoor vrijheden toegestaan
werden.
Bijzondere voorrechte n der gemeenten:
1° Persoonlijke vrijheid;
2° Bestuurlijke vrijheid;
3° De gemeente mocht een Belfort hebben;
4° Zij mocht versterkt worden;
5° Recht van hare lasten te bepalen;
6° Recht van wapens te dragen.
Gilden. - Vereeniging van menschen die het zelfde
ambacht uitoefenden. - Leerjongens. - Gezellen. - Bazen. - Werkrechters. - Deken. Geldkas. - Bedienden. - Vergaderzaal. Patroon. - Kapel of autaar. - Op militairen
voet ingericht.
Rijkste en machtigste gemeenten. - Brugge, Gent,
Iper, Leuven, (200,000 inw.). Brussel, Antwerpen, Mechelen, Dinant, Bergen. Oudenaarde.
EENIGE VRAGEN.
1. Wat verstond men door gemeente in de middeleeuwen? - 2.. Doe den oorsprong der gemeenten
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kennen. - 3. Wat was eene keure? - 4. Welke
waren de bijzonderste voorrechten der gemeenten?
5. Doe de inrichting der gilden kennen. - 6. Noem
eenige van de bijzonderste gemeenten uit den tijd
der middeleeuwen.

VIERDE DEEL.
UITBREIDING DER GEMEENTEMACHT IN VLAANDEREN.

Voornaamste vorsten die de gemeenten begunstigd
hebben. - Deze vorsten waren: Boudewijn van
Bergen, Filips van den Elzas, Boudewijn van Constantinopel, Joanna van Constantinopel en Margareta van Constantinopel.
I. Boudewijn van Bergen.-Boudewijn van Bergen,
Graaf van Vlaanderen en Henegouwen, alzoo genoemd omdat hij te Bergen woonde, was zoo streng
dat men ten dien tijde noch dieven, noch baanstroopers te vreezen had. De eerste keure van ons land
werd door hem toegestaan aan de stad Geeraardsbergen, 1068.
Hij overleed in 1070.
2. Filips van den Elzas. - Filips, Graaf van Vlaanderen, gekend om zijne wijsheid en dapperheid,
deed vrede in zijn land heerschen, en maakte zijne
onderdanen gelukkig. Hij doorreisde de steden en
gaf eene menigte keuren. Verscheidene malen ging
hij het heilig Land bezoeken. Hij doodde er eens
eenen bevelhebber, wiens wapenschild hij afnam
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en mede bracht : dit wapen was in 't vervolg en is
nu nog 't wapen van Vlaanderen. Filips stond als
bruidgift een deel zijner staten, namelijk Artois,
aan zijne nicht, de koningin van Frankrijk, af; dit
was een groote misslag, dien de Vlamingen zeer
betreurden.
Filips, eer.st-e wetgever van Vlaanderen genoemd,
stierf in den derden kruistocht (1191).

3. Boudewijn van ConstantinopeJ. - (Zie blz. 26~
4. Joanna van ConstantinopeJ. - Joanna volgde
haren vader, Boudewijn van Constantinopel in
Vlaanderen en Henegouwen op. Menige voorrechten stond zij aan de gemeenten toe, en" werd van
hare onderdanen bemind. - Zij stierf in schijn van
heiligheid, ten-jare 1244.
5. Margareta van ConstantinopeJ. - Margareta
was de zuster van Joanna van Constantinopel en
volgde haar op. Aan al de laten stond zij de vrijheid
toe en verleende aan de gemeenten vele keuren.
Zij was eerst getrouwd met Bosschaert van Avesnes en later met Gwijde vaij. Dampierre. Met beide
echtgenooten had zij kinderen, doch wilde alleen
deze van den laatsten erkennen; en, aan hen alléén
hare staten overlaten. Daaruit volgden bloedige
twisten tusschen de kinders van haar eerste en deze
van haar tweede huwelijk. Eindelijk werd de zaak
'vereffend: de kinders van Gwijde kregen Vlaanderen, als het beste deel, en de anderen Henegouwen.
PLAN TER HERHALING.

I. Boudewijn van Bergen. -

Graaf van Vlaanderen
3
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en Henegouwen. - Vrede. - Eerste keure van 't
land aan -Geeraardsbergen (1068). - Gestorven
in 1070.
2. Filips van den Elzas. - Graaf van Vlaanderen.Dapper en wijs. - Vele keuren. - Eerste Wetg-egever van Vlaanderen.- Wapen van Vlaanderen.
- Afstand van Artois. - Gestorven in den derden
kruistocht (1191).
3. Boudewijn van Consfanfinopel. - (Zie blz. 28).
4. Joanna van Consfanfinopel. - Gravin van Vlaanderen en Henegouwen. - Menige voorrechten. Bemind. - Overleden in 1244.
5. Margarefa van Consfa,nfinopel. - Volgt hare
zuster op. - Vrijheid aan de laten. - Vele voorrechten aan de gemeenten. - Ie huwelijk met
Bosschaert van Avesnes. - 2e huwelijk met
Gwijde van Dampierre. - Afkeer van Margareta
voor .de kinders van haren eersten echtgenoot. Twist tusschen beide slag van kinders. - Vlaanderen aan de kinders van Dampierre, Henegou~
wen aan de andere. - Gestorven ten jare 1280.
EENIGE VRAGEN.
_ 1. Welke vorsten hebben in Vlaanderen bijzonder-

lijk de gemeenten begunstigd? - 2. Geef eene
korte schets van het bestuur van Boudewijn van
Bergen. - 3. Doe Filips van den Elzas kennen. 4. Wie was Boudewijn van Constantinopel ? - 5. Wat
weet gij van Joanna van Constantinopel? - 6. Verhaal in 't kort de regeering van Margareta van
Constantinopel.

-
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VIJFDE DEEL.
STRIJD DER VLAAMSCHE GEMEENTEN TEGEN FRANKRIJK.

f. Slag der Gulden Sporen. - Op 't einde der
XIIIe eeuw overweldigden de Fransehen geheel
Vlaanderen en namen onzen Graaf, Gwijde van
Dampz"erre, gevangen. - Vlaanderen had veel te
lijden van de Fransche dwinglandij; welhaast ontstonden hier twee partijen; de Franschgezinden,
Leliaarts genoemd, naar het wapen van Frankrijk,
dat de lelie droeg; en de Vlaamschgezinden, Klauwaarts geheeten, ook naar hun wapen: de klauwende leeuw. Onder deze laatsten waren twee moedige
mannen, Pieter de Coninck, gemeenelijk deken· der
wevers, en Jan Breydel, deken der beenhouwers
geheeten, die zwoeren hun vaderland te verlossen;
Zij sloten de poorten van Brugge, en, met de hulp
der Bruggelingen vermoordden zij al de Franschen
die in de stad waren: deze slachting noemt men de
Brugsche metten omdat zij met zonneilopgang aanvang nam. Eenigen die ontsnapt waren gingen dit
schrikkelijk nieuws den koning van Frankrijk melden. Deze, over van gramschap, zond een schitterend
leger, onder bevel van Robrecht van Artois naat
Vlaanderen, om er alles te verwoesten.
Vele Fransche edelen kwamen, uit nieuwsgierigheid mede om te zien hoe onze Vlaamsche burgers
geklopt gingen worden; doch, zij waren bedrogen;
want Piet er de Coninck en Jan Breydel hadden eene
g'roote menigte gewapende mannen verga:derd"en
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stonden de Franschen te Groeninghe, bij Kortrijk,
af te wachten. De slag was schrikkelijk... Na korten
tijd lag het veld met Fransche lijken bedekt en
Vlaanderen was vrij.
De Fransche edellieden badden hunne nieuwsgierigheid met de dood bekocht, en men vond op het
slagveld 700 van hunne gulden sporen, die, ter
gedachtenis van dezen veldslag, in de O. L. Vrouwkerk te Kortrijk aan de muren gehangen werden.
Om die reden wordt deze veldslag, ten jare 1302
geleverd, slag der Gulden Sporen genoemd.
2. Jacob van Arlevelde. - Eenige jaren na den
slag der Gulden Sporen, ontstonden groote moeilijkheden tusschen Engeland en Frankrijk. Deze twee
mogendheden vroegen de hulp van Vlaanderen ; en
de Graaf, Lodewijk van Nt!vers, spande met Frankrijk. Daarop verbood de koning van Engeland
voortaan de Engelsche wol naar Vlaanderen te zenden. Nu liepen hier duizenden menschen zonder
werk en eene groote armoede zou welhaast gevolgd
hebben, ware het niet geweest van Jacob van
Ar/eve/de, bijgenaamd de Wijze man van Gent, die
een verbond maakte met Engeland, en alzoo seffens
weder de wolle en de werkzaamheid in het land
bracht.
Recht over Sluis werd de Fransche vloot door de
vereenigde troepen van Vlaanderen en Engeland
vernield.
Na Vlaanderen gedurende verscheidene jaren met
wijsheid bestuurd te hebben, werd Jacob van Arte"
velde van verraad beschuldigd en in zijn eigen' huis
vermoord (1345.)
3. Filips van Arlevelde. - Omtrent 40 jaar na d~

-

37-

dood van Jacob van Artevelde, legde graaf Lodewi.ik
7!an Male, veel nieuwe belastingen op. De Gente-,
naars weigerden te betalen; en, met Filips van
Arteve/de, zoon van Jacob, aan hun hoofd, ver~loegen
zij den Graaf niet verre van Brugge (1382). Maar de
koning van Frankrijk kwam Lodewijk ter hulp, en
nu sneuvelde Filips te West-Rozebeke met een
groot deel van zijn volk (1382).
PLAN TER HERHALING.

Gulden Sporenslag.- Overweldiging van Vlaanderen
door de Franschen. - Gevangneming van Gwijde
van Dampierre. - Pieter de Coninck en Jan
Breydel. - Brugsche metten. - Veldslag bij
Kortrijk, 1302. - Vlaanderen verlost.
Jacob van Artevelde. - Oorlog tusschen Frankrijk
en Engeland. - Lodewijk van Nevers verklaart
zich voor Frankrijk. - De Engelsche wol mag
niet meer gezonden worden. - Jacob verklaart
zich voor Engeland. - Zeeslag van Sluis. Gelukkige toestand van 't land. - Dood van
Jacob, 1345.
Filips van Artevelde. ~ Lodewijk van Male legt
groote lasten op. - De Gentenaren weigeren te
betalen en met Filips aan 't hoofd, verslaan zij den
Graaf bij Brugge (1382). - Tusschenkomst van
Frankrijk. - De Gentenaren te West-Rozebeke
verslagen. - 1382.
EENIGE VRAGEN.
1. Wat verstaat men door Brugsche metten? 2. Doe Piet er de Coninck en Jan Breydel kennen. 3. Waar, wanneer, tusschen wie en met welk gevolg
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werd de slag der Gulden Sporen geleverd ?
4. Geef de levensbeschrijving van Jacob van Artevelde. - 5. Doe Filips van Artevelde en zijne daden
kennen.
ZESDE DEEL.
UITBREIDING DER GEMEENTEMACHT IN LOTHARINGEN.

I. Algemeen -overzicht. - In het Graafschap Hmegouwen, hebben de gemeenten vrijheden ontvangen
van Boudewijn, Joanna en Margareta van Constantinopel. (Zie Vlaanderen Nrs 3, 4, en 5).
In het hertogdom Braband, en mede in het hertogdom Limburg, en het markgraafschap Antwerpen,
(aangezien deze vereenigd waren), hebben de
gemeenten hunne bijzonderste voorrechten ontvangen van Jan den Overwinnaar.
In het prins-bisdom Luik, hebben wij als de
bijzonderste mannen te melden: N otker en Albrecht
van Cuyck.
In het hertogdom Luxemburg, werden ook eenige
vrijheden toegestaan door Ermesinda.
In het graafschap Namen, waren de vergunde
voorrechten van minder belang; men zou hier Gwij de
van Dampierre, Graaf van Vlaanderen, kunnen
aanh~len, die er verscheidene keuren aan hooge
prijzen verkocht.
2. Braband, Antwerpen en Limburg. - Jan I de
Overwinnaar. - De voornaamste hertog van Braband was Jan I, de 0 verwinnaar of de Zeeghaftige.
Hij kwam aan 'tbewind in 1268, breidde de gemeen-
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hoogsten graad van rijkdom ·en macht klimmen.
Twee merkweerdige daadzaken hebben hem den
naam van OlIerwinnaar doen geven: de bevrijding
van zijne zuster Maria, en de slag van Wo eringen.
Zijne zuster Maria, die getrouwd was met Filips
den Stoute, koning van Frankrijk, werd door eenen
hoveling,Pierre de la Broce, valschelijk beschuldigd
den oudsten zoon des konings vergiftigd te hebben,
waarvoor zij in eenen kerker werd opgesloten.
Hertog Jan trok er naartoe, bewees de valschheid
van den hoveling die opgehangen werd en herstelde
zijne zuster.in hare vorig.e eer.
Na de dood van den hertog van Limburg, die
kinderloos gestorven was, betwistte hertog Jan het
bezit van dit hertogdom met den Graaf van Luxemburg. Deze kwam Jan aanvallen bij het kasteel van
Woeringen, en onderging daar eene schrikkelijke
nederlaag. Deze overwinning verzekerde aan den
Hertog de bezitting van Limburg, dat sedert met
Braband vereenigd bleef.
Jan I stierf in 1294, ten gevolge van de wonden
die hij in een steekspel ontvangen had.
2bls • Blijde Inkomst van Braband. - Zie bijvoegsel,
blz. 85 enz.
3. Luik. - Notker. - Deze was een van de vermaardste prins-bisschoppen van Luik. Hij vergrootte
merkelijk zijn grondgebied, deed orde en vrede in
zijne Staten heerschen en vernielde de burchten
der wederspannige en onrechtveerdige heeren; hij
stichtte scholen en kerken en deed de stad Luik
met muren omringen.
Hij stierften jar.e 1108.
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de voornaamste wetgever van Luik; in 1198 stond
hij aan de Luikenaars eene keure toe, die h~n de
vrijheid van persoon, van woonst en van eigendom
gaf.
Albrecht stierf in 't jaar 1200.
Ijverzucht tusschen den adel der steden en de
ambachten in XIVe eeuw. - Vrede van Fexhe. - Zie
bijvoegsel, blz. 85, enz.
4. Luxemburg. - Ermesinda. - Deze gravin bestuurde hare onderdanen met wijsheid en vastberadenheid, en deed in haar hof de grootste pracht
uitschijnen. Zij stond verscheidene voorrechten toe,
werd van hare onderdanen bemind, en als eene
heilige aanzien.
Zij overleed in 1246.
PLAN TER HERHALING.
Henegouwen. - Boudewijn, Joanna en Margareta
van Constantinopel. (Zie blz. 34).
Braband, Antwerpen, Limburg. - Jan 1 de Overwi1tnaar. - Uitbreiding der gemeentemacht. - Verlossing zijner zu~ter: Pierre de la Broce opgehangen en Maria in hare eer hersteld. - Slag van
van Woeringen : Verslaat den Graaf van Luxemburg en voegt Limburg bij zijne kroon. - Sterft
in 1294.
Luik. - Notker. - Prins-bisschop. - Vergrooting
van 't grondgebied. - Stichting van kerken en
scholen. - Wederspannige en onrechtveerdige
heeren. - Versterking der stad Luik. --- Gestorven tenjare 1108. --- Albreektvan Cuyek. --- Prinsbisschop. --- Vrijheid van persoon, woonst en
eigendom. --- O\'erlecd in 1200.
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Luxemburg. --- E1mesinda. --- Wijsheid, vastberadenheid. --- Pracht. --- Verscheidene keuren. --Bemind.--- Gestorven in schijn van heiligheid, 1246.
Namen. --- Gwi.fde van Dampierre verkoopt er
eenige keuren.
EENIGE VRAGEN.
1. Welke zijn de voornaamste vorsten die de
gemeenten in Lotharingen begunstigd hebben?2. Geef de levensbeschrijving van Jan den Overwinnaar. --- 3. Doe Notker kennen. --- 4. 'Wie was
Albrecht van Cuyck j welke bijzondere vrijheden
heeft hij toegestaan? - 5. Doe Ermesinda kennen.

V. Burgondisch tijdvak.
(Van het einde der XIVe eeuw voor Vlaanderm m van
het midden der XVe eettw VOJr Lotharingen tot 1482).

I. Opkomst van het huis van Burgondië. - Fi/ips
de Stoute, Hertog van Burgondië, trouwde met
Margareta valz Male, dochter van Lodewijk van
Male, graaf van Vlaanderen: alzoo begon het Burgondisch tijdvak voor Vlaanderen.
Nu Filips den Stoute volgde zijn zoon, Jalz zonder
Vrees en vervolgen~ zijn kleinzoon Filips de Goede,
die in 1419 aan 't bewind kwam.
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2. Filips de Goede. - Ve1eeniging der Belgische
provinciën onder éénen schepter. - Filips erfde
Vlaanderen van zijnen vader; kocht Namen aan
Jan IIl i erfde Braband en mede Antwerpen en
Limburg van zijnen neef, Filips van St. Pol, die
kinderloos stierf; bekwam Henegouwen van Jacoba
van Beieren, uit dankbaarheid voor diensten die
Filips haar bewezen had; kreeg Luxemburg van
Elisabeth van Gorlitz, mits eene lijfrente, en deed
zich erfelijken voogd van Luik noemen.
Zijn bestuur. Om de dood van zijnen vader te
wreken, die door de tusschenkomst van den kro~>n
prins van Frankrijk vermoord was, verbond Filips
zich met de Engelschen en overweldigde bijna
geheel Frankrijk. Later kwam hij met den kroonprins overeen en keerde zijne wapens tegen de
Engelschen ; maar de Vlamingen weigerden hem
hulp, en hij verloor den slag van Kales.
Kort daarna wilden de Bruggelingen meester
spelen over de omliggende gemeenten, maar zij
werden genoodzaakt zich te onderwerpen.
De Gentenaars weigerden de lasten te betalen die
Filips hun oplegde, maar hij versloeg ze te Gavere
(1453) en deed hen eene groote boet betalen.
Nu waren het de Luikenaars die, opgehitst door
den.koning van Frankrijk, tegen hunnen Prins-bisschop opstonden; Filips versloeg ze te Montenaken,
(1465) bracht ze tot onderwerping en deed zich
erfelijken voogd van het Prins-Bisdom noemen.
De Dinanteezen, die ook aan het bisdom Luik
toehoorden, wilden zich niet onderwerpen en

I
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dreven den spot met het huis van Burgondië ;
Filips, ten uiterste vergramd, plunderde en verbrandde de stad Dinant en liet 800 harer inwoners,
twee en twee gebonden, in de Maas werpen.
Filips de Goede stierf te Brugge ten jare 1467, in
den ouderdom van 72 jaar.
3. To,estand van 't land. - In de XV e eeuw steeg
België tot het toppunt van rijkdom en pracht ; de
Gttldenvlies-orde, die Filips te ,Brugge in 1429
instelde, was er het zinnebeeld van. Die orde bestond
uit 31 edele ridders, op wier gedrag niets te zeggen
viel. Elk lid droeg eenen halsband uit goud en edelgesteenten samengesteld, waaraan een vlies hing,
om den wollenhandel en de wollennijverheid te
verbeelden, die hier destijds zoo bloeiend waren.
De XV e eeuw was ook inzonderheid de eeuw der
beoefening van kunsten en wetenschappen: het is
dan dat het zeekompasuitgevonden werd door Flavio
Gioja, eenen Italiaan, en het buskruit, door Berthold
Schwarz, eenen pater Franciskaan van Baden. De
boekdrukkunst, uitgevonden door Gütenberg van
Mentz, werd dan ook door Dirk Maertens, van
Aalst, in ons land overgebracht. De ontdekking van
Amerika, door Christophorus Columbus, dagteekent
ook van dit tijdstip. - Jan van Eyck, van Maeseyck,
vond dan ook de olieverfschildering uit, en Hans
Memling maalde zijne prachtige schilderijen ~f.
4. Karel de Stoute. - Deze volgde zijnen vader,
Filips den Goede, op in 1467. Hij deed al wat hij
kon om het plan van zijnen vader uit te voeren, 't is
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koning van Frankrijk, kantte hem gedurig tegen, en
verijdelde zijne inzichten.
Bij zijne inhul ding werd hij door de Gentenaars
gedwongen hunne lasten te verminderen; maar, hij
nam het vast besluit zich te wreken.

Nauwelijks was Karel aan 't bestuur, of de
Luikenaars, opgehitst door Lodewijk XI, koning
van Frankrijk, stonden tegen hunnen Prins-bisschop
op ; Karel trok er naartoe, versloeg ze te Brustheim
(1467), en beroofde de stad van hare muren en van
al hare voorrechten. Kort daarna had Karel eene
bijeenkomst met Lodewijk XI, te Peronne ; en
terwijl zij daar te zamen waren, vernam hij dat de
Luikenaars, nogmaals door den Franschen koning
opgestookt, opnieuw tegen hunnen Bisschop opstonden. Hij deed Lodewijk XI gevangen nemen en
dwong hem mede te gaan om de oproerige stad te
straffen.
Ditmaal werd Luik gansch vernield ; en, de 600
Franchimonteezen, ~ie 's nachts het kamp der Burgondieërs aanvielen, werden tot den laatsten man
gedood.
Vervolgens trok Karel tegen de Zwitsers op, en
verloor tegen hen de veldslagen van Granson en
Murten.
Daar zijne onderdanen v_an Lorreinen hem
gehoorzaamheid weigerden, ging Karel hunne
hoofdstad, Nancy belegeren, waar hij het leven
verloor (1477). Men had hem den bijnaam van de
Stoute gegeven om zijne buitengewone stoutmoedigheid.
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5. Maria van Burgondië. - Maria, die haren vader,
Karel den Stoute, opvolgde, bevond zich in het begin
h~rer regeering in geheel moeilijke omstandigheden: geld of soldaten had zij niet, het volk was
misnoegd en de koning van Frankrijk, niet tevreden
met een deel harer staten te bezetten, hitste de
Gentenaars op, die de twee beste ministers van
Maria, ondanks hare smeekingen, onthoofden.
In 1479 trouwde zij met Maximiliaan van Oostennjk. Deze versloeg de Franschen te Guinegate en
dwong den koning den vrede te sluiten.
In 1482 stierf Maria van Burgondië, te Brugge,
ten gevolge van eenen val van haar peerd, en liet
tw~e minderjarige kinders na ; Filips (bijgenaamd
de Schoone), en Margareta (van Savoye).
PLAN TER HERHALING.

Opkomst van het huis van Burgondië. -

Huwelijk
van Filips den Stoute met Margareta van Male.
Filips de Goede. - Hertog van Burgondië.

Vereeniging der Belgische provincien.
1° Erft Vlaanderen van zijnen vader ;
2° Koopt Namen aan Jan lIl;
3° Erft Bra1,)and, Antwerpen en Limburg va::!
Filips van St. Pol ;
4° Bekomt Henegouwen van Jacoba van Beieren;
5° Bekomt Luxemburg van Elisabeth van Gorlitz ;
6 1 Doet zich erfelijken voogd van Luik noemen.
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Krijgsvenichtingen.
1° Wreekt de dood van zijnen vader.- Verzoening;
2° Beleg van Kales;
3° Onderwerping der Bruggelingen;
4° Opstand der Gentenaren. - Slag van Gavere.
(1453) ;
5° Overwinning op de Luikenaars te Montenaken. (1465) ;
6° Vernieling van Dinant;
7° Zijne dood in 1467.
Toestand des lands. - Rijkdom en pracht. - Guldenvlies-orde: 31 leden, edel en rein. - Kunsten en
wetenschappen bloeien.
Uitvt'ndingen: kompas, (Flavio Giója, Italiaan);
buskruit, (Berthold Schwarz, Baden) ; boekdrukkunst, (Dirk Maertens, Aalst). - Olieverfschildering, (Jan van Eyck, Maes~yck).
Ontdekking: Amerika (Christophorus Columbus).
Karel de Stoute. - Zoon en opvolger van Filips den
Goede.
1. Wil koning worden. - Lodewijk XI kant hem
tegen.
2. Is gedwongen aan de Gentenaars toe te geven.
- Schikt zich te wreken.
3. Verslaat de Luikenaars te Brustheim en berooft
hunne stad van muren en voorrechten.
4. Verneemt te Peronne den nieuwen opstand der
Luikenaars. - Van Lodewijk XI vergezeld,
vernielt hij de stad. -600 Franchimonteezen.
5. De Gentenaars vragen en bekomen vergiffenis.
6. Verliest de slagen van Granson en Murten
tegen de Zwitsers.
7. Sneuvelt bij Nancy in Lorreinen (1477).
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Maria van Burgondië. - Volgt haren vader Karel op.
1. Hare moeilijkheden: leger en schatkist uitge-

put ; 't volk misnoegd; Lodewijk XI bezet
hare staten ; de Gentenaars staan op, en
vermoorden twee harer ministers.
2. Haar huwelijk met Maximiliaan. - De Franschen verslagen te Guinegate.
3. Hare dood in 1482.

EENIGE VRAGEN.
1. Doe zien hoe het huis van Burgondië het
bestuur over Vlaanderen verkregen heeft. - 2. Wie
was Filips de Goede? --- 3. Hoe heeft hij de verschillige provinciën van ons land onder zijnen
schepter vereenigd? --- 4. Doe de krijgsverrichtingen van Filips den Goede kennen. - 5. Wat verstaat
men door de Gulden-vlies-orde ? - 6. Doe eenige
uitvindingen en eene bijzondere ontdekking der
XVe eeuw kennen. --- 7. Beschrijf op beknopte wijze

het leven van Filips den Goede. --- 8. Geef eene
korte levensschets van Karel den Stoute. --- 9. Doe
de regeering van Maria van Burgondië kennen.

VI: Oostenrijksch-Spaansch tijdvak. (*)
(Van 1482 tot 1555.).

I. Filips de SChoone, zoon van Maria van Burgondië, was nog geheel jong toen zijne moeder
stierf; en, zijn vader werd als voogd over hem
aangesteld.
(*) Sommigen noemen dit het « eerste OostClZrijksch tijdvak. ,.
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Deze voogdij stond de Vlamingen niet aan: de
Bruggelingen werden oproerig, en hieMen Maximiliaan gevangen. Ten gevolge van die moeiliJkheden
ging de handel van die stad allengskens naar
Antwerpen over.
Filips de Schoone trouwde met Joanna van Spanje
en stierf geheel vroegtijdig, eenen zesjarigen zoon,
Karel V, nalatende.
2. Karel V. --- Deze werd geboren te Gent, ten
jare 1500.
Gedurende zijne minderjarigheid stelde zijn grootvader Maximiliaan, Keizer van Oostenrijk, ons land
onder het bestuur van zijne dochter, Margareta van
Savoye.
Zijne statm. --- Toen Karel 15 jaar oud was,
bestuurde hij zelf ons land. Bij de dood van den
broeder zijner moeder (1516) erfde hij Spanje, de
beide Siciliën, Sardinië en eenige bezittingen van
Amerika. In het jaar 1519 werd hij, na de dood van
zijnen grootvader,'Keizer van Oostenrijk.
Zijne oorlogen. --- Keizer Karel V was bijna gedurig in oorlog met Frans I, koning van Frankrijk. Hij
versloeg hem te Pavia en hield hem gevangen tot
dat deze zekere beloften had gedaan, die hij verbrak
na dat hij weder zijne vrijheid bekomen had. Dit
veroorzaakte eenen nieuwen twist. Eindelijk werd
te Kamerijk de vrede gesloten, die de twee vorsten
met malkander verzoende. Deze verz'oening was
echter niet zeer ernstig; want, kort daarna nam
Frans I opnieuw de wapens op, doch de oorlog werd
gestaakt, dank aan de tusschenkomst v~n Z. H. den
Paus. Frans I begon, wat later, eene vierde maal;
maar ~erd door Karel. met behulp van de Eng~l-
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Crepy te teekenen.
Karel had ook te strijden tegen de Turken, die,
onder het geleide van Soliman II, geheel Oostenrijk, dreigden te overweldigen: hij gelukte er in ze
terug te drijven.
Daarna ging de Keizer de zeeschuimers bevechten te Algiers, doch zijne vloot werd door een
~)Uweder vernield. Later maakte hij zich. meester
van Tunis en verloste er 20,000 christene slaven.
Te dien tijde predikte Maarten Luther zijne
valsche leering, het Protestantismus, dat algauw
menige volgelingen had; Karel trok tegen hen op
en strafte ze op strenge wijze; doch hij wierd eindelijk gedwongen wat toe te geven.
Margareta van Savoye, die reeds ons land gedurende Karels minderjarigheid bestuurd had, werd in
1519 op nieuw tot landvoogdes over onze provinciën aangesteld. Onder haar regentschap waren
de Belgen gelukkig. - Zij stierf in 1530.
Maria van Hongarië, zuster van den Keizer, volgde Margareta op. Even als deze landvoogdes was
zij van het volk bemind.
De oorlogen van Keizer Karel veroorzaakten
groote onkosten en diensvolgens ook aanzienlijke
lasten. De Gentenaars weigerden hun aandeel
hierin te betalen; maar de Keizer trok naar de
wederspannige stad, beroofde haar van alle voorrechten, veroordeelde ze tot eene groote boet,
waarmede hij in de nabijheid een versterkt kasteel
4
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liet bouwen; daarenboven deed hij verscheidene
der voornaamste oproermakers onthoofden.
Van nu af erkenden de gemeenten voor goed dat
zij aan een oppergezag onderworpen waren.
Afstand en dood. - In 1555 deed Karel V te
Brussel, in tegenwoordigheid der afgevaardigden,
afstand van den troon; hij schonk Spanje, de Nederlanden en zijne bezittingen in Amerika aan zijnen
zoon Filips II, en Oostenrijk aan zijnen broeder
Ferninand. Vervolgens ging hij in het klooster van
St Justus in Spanje, waar hij in 1558 stierf.
PLAN TER HERHALING.

Begin van het Oostenrijksch-Spaansch tijdvak.
Maximiliaan voogd. - Filips de Schoone trouwt
met Joanna van Spanje. - Filips sterft vroegtijdig en laat eenen zesjarigen zoon, Karel V,
na.
Keizer Karel V. - Geboren te Gent (1500). - Margareta van Savoye bestuurt ons land gedurende
zijne minderjarigheid.
Bezittingen. - De Nederlanden van zijnen vader;
Spanje, de beide Si ciliën, Sardinië en een deel
van Amerika van de moederlijke zijde j Oostenrijk van zijnen grootvader Maximiliaan.
Oorlogen. - 1. Strijd met Frankrijk. - Slag van
Pavia. - Vrede van Kamerijk en Crepy;
2. Oorlog met de Turken j
3. Tocht tegen de zeeroovers j
4. Verlossing van 20,000 christene slaven;
5. Strijd met de Protestanten.
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llIargareta van Savoye. - Landvoogdes. - Wijs
bestuur.
lvlaria van HOl1garië volgt Margareta op.
Opstand der Gentenaars. - Straf: berooving van
hunne voorrechten, boete tot het bouwen van
een kasteel. - Onthoofding der voornaamste
oproermakers.
Afstand. (1555). - De Nederlanden, Spanje en de
Amerikaansche bezittingen aan Filips Il. Oostenrijk aan zijnen broeder Ferdinand. Gestorven in 't klooster van St Justus (1558).
EENIGE VRAGEN.
1. Wie was Keizer Karel V, waar en wanneer
werd hij geboren? - 2. Wie bestuurde ons land
gedurende Karels mi~derjarigheid? -, 3. Welke
waren de Staten van Keizer Karel en hoe had hij ze
bekomen? - 4. Doe dE7 oorlogen van Karel V kennen. - 5. Wie was Margareta van Savoye? 6. Doe Maria van Hongarië kennen. - 7. Doe den
opstand der Gentenaars kennen, onder het bestuur
van Maria van Hongarië. - 8. Wanneer en aan
wien stond Keizer Karel zijne bezittingen af? 9. Geefin 't kort de levensbeschrijving van Karel V.

VII. Spaansch tijdvak.
(Van 1555 tot 1713).
EERSTE DEEL.
OMWENTELING DER XVle EEUW.

I. Oorzaken. - Filips Il, zoon en opvolger van
Keizer Karel, kon de genegenheid der Nederlan-
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ders niet winnen. Hij hield in ons land een groot
Spaansch leger te been, en was altijd traag om
noodige maatregelen te nemen: dit waren de eerste
oorzaken der omwenteling, doch de voornaamste
was voorzeker de heerschzucht van Willem van
Oranje.
2. Margareta van Parma. - Na zijne inhulding
stelde Filips hier zijne zuster, Margareta van Parma,
als landvoogdes aan, en richtte eenen zoogenoemden Raad van State in om haar te helpen. Deze raad
was samengesteld uit zes heeren, waarvan drie de
Spaaltsche partij, en drie andere de partij der
Nederlanden vertegenwoordigden; deze laatste
waren de Graven van Egmont en van Hoorne en
Willem van Oranje, bijgenaamd de Zwyger. Na deze
instelling verliet de koning onze kusten om er nooit
weêr te keeren.
Filips gebruikte alle geweld om de ketterij tegen
te houden, en deed menige hoofden op het schavot
vallen. Ondanks deze strengheid, nam het protestantismus meer en meer uitbreiding. Margareta
smeekte den Koning eens zelf te komen zien en

zijne handelwijs te verzachten; doch hij kwam niet.
en gebood op nog strenger wijze te werk te gaan.
Dan stelde Marnix van Ste Aldegonde eene akte op
die door honderden edelen onderteekend, en
daarom Eedverbond (compromis, 'overeenkomst)
der edelen genoemd werd. Deze akte, waardoor men
de geloofsvrijheid verzocht, werd den Koning voorgelegd, doch hij gaf er niet het minste gevolg
aan.
Welhaast gaf het gemeene v.olk zich aan de
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grootste baldadigheden en aan de beeldstormerij
over. Kerken en kapellen werden verwoest, en niet
alleen de kunstvoorwerpen, maar de heiligste zaken
zelven op de schandelijkste wijze onteerd. Duizenden handelaars en werklieden gingen zich in andere
steden vestigen. Aanstonds scheidden vele heeren
zich van de beeldstormers en zoo ook van het
protestantismus af en hielpen de rust herstellen.
3. Hertog van Alva. - Zoohaast Filips de baldadigheden der beeldstormers vernam, zond hij Alva
om de ruststoorders te straffen. Deze was zoo vermaard om zijne wreedheid dat bij zijne aankomst
meer dan honderd duiiend personen ons land verlieten. - Margareta trok ook naar Spanje terug.
Het eerste werk van Alva was het inrichten van
~en Beronteraad. Deze raad was gelast met de
beeldstormers en de onderteekenaars van het eedverbond te straffen. Alwie aan de onlusten deel
genomen had moest vóór die rechtbank verschijnen
en werd ter dood veroordeeld. Vele van die heeren
hadden echter reeds het land verlaten, en maakten
zich later onder den naam van Watergeuzen bekend.
De Graaf van Hoorne, alsook ~e Graaf van
Egmont, die ten voordeele van. Filips twee veldslagen op Frankrijk gewonnen had, moesten insgelijks
voor den Bloedraad verschijnen en ondergingen
beiden de doodstraf op de groote markt te Brussel
(1568), waar hunne standbeelden opgericht zijn. Zij
werden aanzien als martelaars en door het volk
diep betreurd.
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Willem van Ora1zje, die bij de aankomst van Alva
gevlucht had, werfde Duitsche troepen aan, en
kwam nu tegen den landvoogd op; doch hij werd
teruggedreven. De Watergeuzen, bijgestaan door de
Engelschen, namen de stad Briel in. In Holland en
Zeeland barst een oproer uit en deze twee provinciën stelden zich onder de bescherming van Willem;
maar Alva trok er naartoe en handelde er met eene
schrikkelijke wreedheid.
Tot groote vreugde der Belgen, verliet Alva ons
land in 1573, na een bestuur van 6 jaar.
4. Don Lodewijk van Requesens. --- Requesens,
opvolger van Alva, won tegen de Hollanders den
slag van Nymegen en verloor te Leiden. Hij stierf
kort daarna.
5. Regeeringloosheid. --- Filips was traag om in
het vervangen der landvoogden te voorzien. Gedurende de regeeringloosheid werden de Spaansche
troepen, die in ons land legerden, niet betaald; zij
leverden zich aan allerhande buitensporigheden
over, en moordden en plundl~rden waar zij maar
konden: deze baldadigheden noemt men de
Spaansche JUl ie. Die wandaden verbitterden zoodanig het volk dat men besloot malkander de hand te
leenen om de Spanjaards te verjagen. Te dien einde
werd te Gent eene overeenkomst tusschen de
Zuider-en Noorderprovinciën gesloten. Door dit
verbond, Vredeverdrag van Gent geheeten, beloofden de Belgen en de Hollanders samen te werken
om de Spaansche heersch~ppij af te schudden en de
geloofsvrijheid te eischen.
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Requesens verving, vond zich bij zijne aankomst
gedwongen de bevrediging van Gent te bekrachti-

gen door eene akte Eeuwig Edikt genoemd. Hij
stierf zonder de Nederlanden aan zijnen Vorst te
hebhen kunnen onderwerpen.
7. Alexander Farnese. --- Weldra werd het verdrag
van Gent geschonden; want, de Zuiderprovinciën
scheurden zich van de Noorderlijke los. Daardoor
viel het Farnese, opvolger van Don Jan, niet
moeilijk België aan het Spaansch gezag te onderwerpen.
8. België na de omwenteling. --- België, over eene
halve eeuw zoo bloeiend, bevond zich nu in den
deerniswekkendsten toestand ; de steden waren
ontvolkt en de velden onbebouwd: de handel en
nijverheid waren te niet, en het onderwijs bestond
slechts nog met naam. Intusschen waren de Belgen
nogtans getrouw gebleven aan Godsdienst en Vorst.
9. Gemeenebest der Noorderprovinciën. --- Willem
gelukte er in Noordnederland voor goed aal;1
Spanje te onttrekken, en, door de Vereeniging
(Unie) van Utrecht, de republiek der vereenigde
provinciën te stichten.
Willem van Oranje werd in 1584 te Delft verraderlijk vermoord: Philips II had zijn hoofd op prijs
gesteld.
PLAN TER HERHALING.

Omwenteling der XVle eeuw.
Oorzaken. 1. Spaansche troepen in onze streek;
2. Traagheid van Filips ;
3. Heerschzucht van Willem van Oranje.
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Margareta van Parma. --- Landvoogdes, bijgestaan
door den Staatsraad. --- Vertrek van Filips. --Eedverbond der edelen: akte om de geloofsvrijheid te verzoeken. --- Verworpen. --- Beeldstormer!!: baldadigheden van 't gemeene volk. --Vele heeren verlaten het protestantismus.
Alva. --- Velen verlaten België. --- Raad van beroerten. --- Egmont en Hoorne onthoofd. --- Willem
vlucht, doch komt af met Duitsche troepen. --Alva drijft hem terug. --- Inneming van Briel. --Opstand in Holland en Zeeland. -- Alva verwoest verscheidene steden.
Requesens. --- Zegepraal te Nymegen. --- Nederlaag
te Leiden.
Regeeringloosheid. - Spaansche furie of buitensporigheden der Spaansche soldaten. - Vredeverdrag van Gent tusschen Noorder- en Zuidarprovinciën.
Don Jan van Oostenrijk. - Eeuwig Edikt.
Alexander Farnese. - België scheidt zich van Holland en onderwerpt zich aan Spanje.
Toestand van 't Land. - Steden ontvolkt en akkers
onbebouwd. - Handel en nijverheid vervallen.
- Onderwijs te niet. - België getrouw aan
Godsdienst en vorst.
Gemeenebest der Noorderprovinciën. - Vereeniging
van Utrecht. - Willem vermoord te Delft (1584).
EENIGE VRAGEN.
1. Geef de oorzaken van de otr1wentèling der

XVIe eeuw. - 2. Wie was Margareta van Parma?-
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3. Door wien werd de landvoogdes bijgestaan? 4. Wat verstaat men dOor Eedverbond der edelen?5. Doe de Beeldstormerfj kennen met oorzaken en
gevolgen. - 6. Wie was Alva? - 7. Wat verstaat
men door beroerteraad ? ~ 8. Wat weet gij van de
graven Egmont en Hoorne ? - 9. Wie was Requesens? - 10. Wat verstaat men door Spaallsche furie?
- 11. Wat is het Vrede verdrag Valt Gent? - 12. Wat
verstaat men door Eeuwig Edikt? - 13. Wat weet
gij van Alexander Farnese? - 14. Hoe stond het
met België na de omwenteling? - 15. Hoe stond
het in Holland na de omwenteling? - 16. Beschrijf
de omwenteling der XVle eeuw.

TWEEDE DEEL.
AlBRECHT EN ISABEllA.

In 1598 stond Filips II de Belgische provinciën af
aan Aartshertog Albrecht van Oostenrijk, die met
zijne dochter Isabella in huwelijk trad. Dit werd
nogtans gedaan op voorwaarde dat België tot
Spanje terug zou keeren indien de Aartshertogen
kinderloos stierven.
De Belgen waren gelukkig een onafhankelijk
volk te mogen worden, en haalden hunnè Vorsten
op de prachtigste wijze in.
Nauwelijks ingehuldigd, Albrecht moest oorlog
voeren tegen de Hollanders. Hij ging ze aantasten
bij Nieuwpo'Ort, en niettegenstaande zijne dapperheid, kreeg hij er de nederlaag (1600).
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Daarna trok hij naar Oostende, dat ook door de
Hollanders bezet was, en nam die stad na een driejarig beleg in, toen zij slechts nog een puinhoop
was (1603).
De moeilijkheden duurden voort tot in 1609 i dan
werd een twaalfjarige wapenstilstand gesloten, die
aan 't land vrede en aan de bevolking hope gaf. De
Aartshertogen spaarden geene moeite om België uit
zijne puinen te doen oprijzen i handel en nijverheid
herleefden, kunsten en wetenschappen schitterden
meer dan ooit, de kerken werden herbouwd, de steden bevolkt en de velden beploegd. Dan leefden de
vermaarde schilders Rubens, Van Dyck, Teniers i de
beroemde muzikant Orlandus Lassus i de befaamde
geneesheeren Van Helmont en Andreas Vesalius en
de geleerde rekenkundige Sim on Stevin.
Albrecht, die ongelukkiglijk geene kinders had,
stierf in 1621, en België kwam aan den Spaanschen
Koning, dan Filips IV, terug. Isabella bleef hier
voort als landvoogdes tot aan hare dood (1633).
Nog eenige landvoogden volgden Isabella op i en,
daar de oorlog tusschen Holland en Spanje nog
voort duurde, waren al de weldaden van den vrede
welhaast verloren. Eindelijk, in 1648, werd tusschen
Holland en Spanje, het Verdrag van Munster (of
Westfalen) gesloten, dat Holland als onathankelijken Staat erkende, en aan de Hollanders toeliet
de Schelde te sluiten. Zoo was alle hoop op het
herleven van den handel in België verJoren.
PLAN TER HERHALING.

Albrecht en Isabella. - Verliest den veldslag van
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Nieuwpoort (1600). - Inneming van Oostende
(1603). - Twaalfjarige wapenstilstand (1609).
- Weldaden. - Beroemde mannen. - Albrecht
stierf in 1621. - Geen kinders, bijgevolg België
keert aan Spanje terug. - Isabella blijft als
landvoogdes tot aan hare dood. (1633).
Eenige landvoogden. - Vrede van Munster (1648)
tusschen Holland en Spanje: Holland onafhankelijkj Schelde gesloten.
EENIGE VRAGEN.
1. Wanneer, aan wien en onder welke voorwaarde stond Filips II de Belgische provinciën af? 2. Beschrijf de regeering van Albrecht en Isabella.
- 3. Noem eenige vermaarde mannen die ten dien
tijde leefden. - 4. Wat weet gij van het verdrag van
Munster?

VIII. Oostenrijksch tijdvak.
(Van 1713 tot 1794).
EERSTE DEEL!

I. Overgang. - Fankrijk, dat geern België bij zijne
kroon had gevoegd, oorlogde nog altijd voort met
Spanje. - In 1713 werd de Vrede van Utrecht gesloten en het volgende jaar bekrachtigd door het
Verdrag van Rastadt, waardoor België aan Karel
VI, Keizer van Oostenrijk, werd afgestaan. - In
1715 sloot men tusschen Oostenrijk en Holland, het
Grens- (of Barrière) Traktaat, dat aan de Hollanders
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troepen te bezetten om den inval der Franschen te
beletten. - Karel VI zond hier als landvoogd <;len
wreeden Markgraaf van Prié. Het volk eischte nu
zijne vroegere voorrechten terug, doch Prié weigerde, strafte dezen die zich tegen hem durfden
verzetten, en deed vijf dekens gevangen nemen,
waarvan hij er vier dèed verbannen en den vijfden,
Frans Agneessens, eenen zeventigjarigen ouderling,
onschuldig deed onthoofden te Brussel (1719). Het
volk betreurde hem als martelaar der vrijheid.
Om zijne wreedheid te doen vergeten, richtte
Prié te Oostende, eene handelsmaatschappij in;
maar deze werd ongelukkiglijk door den zwakken
Karel VI welhaast afgeschaft: Engeland en Holland, de mededinging van België vreezende, hadden
den Keizer daartoe gedwongen.
2. Maria-Theresia. - Maria-Theresia, dochter van
Karel VI, volgde haren vader op in 1740. In lIet begin harer regeering werd zij door verscheidene
vorsten te gelijk aangevallen. Zij verloor tegen den
Koning van Frankrijk den veldslag van Fontenaken
(Fontenoy, 1745); doch, dank aan de verkleefdheid
der Hongaren en aan de getrouwheid der Belgen,
gelukte zij er in hare tegenstrevers te doen achteruit trekken. De vrede werd gesloten te Aken in 1748,
en Karel van Lorreinen, schoonbroeder der Keizerin,
hier als langvoogd aangesteld zijnde, bestuurde
België met wijsheid en voorzichtigheid. Hij schafte
vele misbruiken af, deed den vrede heerschen en gaf
alzoo aan handel, nijverheid, kunsten en wetenschappen den bloei van eertijds terug. - Karel
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vam Lorreinen en Maria-Theresia overleden in 1780,
en werden door hunne onderdanen diep betreurd.
De laatste helft dezer regeering mag als een der
gelukkigste tijdperken der geschiedenis van ons
Vaderland aanzien worden.
PLAN TER HERHALING.

Overgang. - Oorlog tusschen Spanje en Frankrijk.
- Vrede van Utrecht. (1713). - Verdrag van
Rastadt. - België aan Oostenrijk. - Grens-traktaat. - Hollandsche troepen bezetten onze
grenssteden. - Markgraaf van Prié. - Agneessens. - Handelsmaatschappij. - Afschaffing.
Maria-Theresia. - Volgt haren vader, Karel VI, op
in 1740. - Zij wordt door de naburige vorsten
aangevallen. - Vrede van Aken (1748). - Karel
van Loreimn wordt 1andvoogd.-Hij brengt alles
weder op goeden voet. - Maria-Theresia en
Karel van Lorreinen sterven in 1780.
EENIGE VRAGEN.
1. Door welk verdrag en wanneer ging België
naar Oostenrijk over? - 2. Wat verstaat men door
verdrag van Rastadt? - 3. Wat weet gij van het
Grens-traktaat? - 4. Doe den Markgraaf van Prié
kennen en haal de voornaamste punten aan van
zijn bestuur in België. - 5. Geef een kort verhaal
van de regeering van Maria-Theresia. - 6. Wie
was Karel van Lorreinen en hoe bestuurde hij
België?
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TWEEDE DEEL.
JOZEF 11 EN DE BRABANDSCHE OMWENTELING.

Jozef II, zoon en opvolger van Maria-Theresia,
begon zijne regeering met eenige maatregels die
ons land voordeelig waren. Hij deed de Hollandsche
troepen nit onze grenssteden vertrekken. Hij eischte
ook de heropening der Schelde, doch Holland bood
hem eene groote som aan die hij aanveerdde, en
de stroom bleef gesloten.
Later, eehter, misnoegde hij door zijne hervormingen, zoodanig het Belgische volk, dat de omwenteling zich niet lang deed wachten. Hij schafte
menige kloosters, processiën, ommegangen en
kermissen af; stichtte te Leuven een algemeen
seminarie waar de priesters hunne studiën moesten
doen; veranderde de rechterlijke en bestuurlijke
verdeeling van 't land, in één woord, hij wilde alles
hervormen.
De Belgen konden dit niet langer meer verdragen:
Vonck en Van der Noot stelden zich aan het hootd,
en hadden welhaast een legertje vrijwilligers vergaderd dat zij onder het bevel stelden van den
dapperen generaal Van der Meerseh. Deze versloeg
de Oostenrijkers bij Turnhout, (1789); en, door de
krachtdadige samenspanning des volks, was ons
land in korten tijd vrij. Ongelukkiglijk Vonck en
Van der Noot bleven niet eensgezind: Vonck wilde
hervormingen inbrengen en Van der Noot wilde de
oude instellingen bewaren; beiden kregen aanhangers en het land lag in twee partijen: de
Vonckisten en de Vandernootz'sten. Van der Meersch
werd gevangen genomen en dooreenen Pruisischen
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en zijn opvolger had nu geene moeite om België
te onderwerpen. - Deze opstand der Belgen tegen
de Oostenrijksche heerschappij noemt men de
Brabandsche omwenteling.
Na eenige oorlogen tusschen Frankrijk en
Oostenrijk met kans en wederkans op den Belgischen bodem geleverd, werd ons Vaderland, na den
veldslag van Fleurus (1794), met de Fransche Republiek vereenigd.
Oostenrijk bleef echter nog met Frankrijk in
moeilijkheden tot in 1797; dan werd tusschen deze
twee Mogendheden het verdrag van Campo-Formio
gesloten dat aan Frankrijk de geruste bezitting van
België verzekerde.
PLAN TER HERHALING.

Jozef 11. - Volgt Maria-Theresia op in 1780. - Hij
begint goed: doet de Hollandsche troepen vertrekken; eischt de opening der Schelde. Zijne
misslagen: hij wil alles hervormen, zoowel staatkunde als Godsdienst, en misnoegt het volk.
Omwenteling: Opstand. - Vonck en Van der Noot.
-Van der Meersch verslaat de Oostenrijkers bij
Turnhout.-Twee partijen.- Van der Meersch
wordt gekerkerd en door eenen Pruis vervangen.- JozefII sterft in 1790.-De opvolger van
JozefII onderwerpt de Belgen.
Oorlog tusschen Frankrijk en Oostenrijk. - Slag van
Fleurus (1794). - België wordt met Frankrijk
vereenigd.
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1. Welke waren de oorzaken der Brabandsche
omwenteling? - 2. Doe de Brabandsche omwenteling kennen. - 3. Verhaal in 't kort de regeering
van Jozef Il. - 4. Wanneer en door welken veldslag
werd België bij de Fransche Republiek gevoegd?

IX. Fransch-Hollandsch tijdvak.
(Van 1794 tot 1830).
EERSTE DEEL.

I. Fransche Republiek. - België dat nu deel
maakte van de Fransche Republiek, had deel aan
hare weldaden, maar ook van hare gruweldaden te
lij den. De bijzondere voorrechten werden afgeschaft
en door algemeene vrijheden vervangen. Al de
klassen der bevolking werden op den zelfden voet
gebracht. Ons land werd verdeeld in departementen. De kerken werden geplunderd en gesloten, de
gees-telijken vermoord of verbannen, en de edelen
vervolgd; de belastingen groeiden gedurig aan; en
de hatelijke krijgsloting werd ingevoerd.
2. Napoleon. - Deze wierp het Fransch bestuur
omver en deed zich eerst als consul, en later als
Keizer van Frankrijk erkennen.
Napoleon deed de wetten eerbiedigen, herstelde
den waren Godsdienst en spaarde geene moeite om
den welstand van 't volk te doen herleven. Zijne
heerschzucht wierp vele vorsten van den troon
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Hij randde de Staten aan van Z. H. den Paus en
hield hem gevangen, doch de strafliet zich niet lang
afwachten. In het midden van Rusland, .tot bij Moskow gedrongen, zag hij er zijne legers door honger
en koude bezwijken. Vervolgens, door verscheidene
Mogendhe.del,l te gelijk aanvallen, vond hij zich
gedwongen afstand te doen van de kroon en naar
het eiland Elba, in de Middellandsche zee, te trekken. Daarna werd door de Mogendheden, in een
congres te Weenen (1815), besloten dat België en
Holland te zamen maar één rijk, het koninkrijk der
Nederlanden zouden uitmaken, waarvan de kroon
aan Willem I, prins van Oranje opgedragen werd. Die schikking werd genomen om des noods eenen
sterken wederstand aanFrankrijk te kunnen bieden.
Het duurde echter niet lang of Napoleon verliet
het eiland Elba, stelde zich aan 't hoofd der Fransche
legers, kwam naar Parijs, en beklom weder den
troon. Op nieuw werd hij door de verbondene Mogendheden (Engeland, Pruisen, Oostenrijk, Rusland
en de Nederlanden) aangerand en te Waterloo (18
Juni 1815) ten volle verslagen. Thans werd hij naar
het eiland Ste Helena, verbannen, waar hij ten jare
1821 overleed.
PLAN TER HERHALING.

Fransche Republiek. - Voorrechten door vrijheden
vervangen. - Geheel de bevolking op den zelfden voet. - Verdeeling van België in departementen.-Kerken gesloten.-Priesters en edelen vervolgd. - Belastingen.. - Krijgsloting.
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Napoleon I. - Eerst Consul, later Keizer. - Herstelling van den katholieken Godsdienst.-Zorgt
voor het welzijn van 't volk. - Zijne heerschzucht. - Moeilijkheden met Z. H. den Paus. Oorlog te Moskow. - Eiland Elba. - Stichting
van het koninkrijk der Nederlanden.- Veldslag
van Waterloo (1815.) - Eiland Ste Helena. Gestorven in 1821.
EENIGE VRAGEN.
1. Welke waren voor ons land de gevolgen zijner
vereeniging met de Fransche republiek? - 2. Wat
weet gij van Napoleon I ? - 3. Wanneer, waar,
door wien en waarom werd België met Holland
vereenigd? - 4. Aan wien werd de kroon van
het nieuwe rijk opgedragen?
TWEEDE DEEL.

Willem I. - Deze vorst beschermde kunsten en
wetenschappen, handel en nijverheid, en België
hoopte thans een gelukkig tijdperk te mogen beleven. Willem kon zich echter hier niet doen beminnen : hij bevoordeelde zooveel hij kon zijne onderdanen der Noorderprovinciën, wilde overal de
Hollandsche taal doen gebruiken, legde bovenmatige lasten op, wilde het protestantismus verspreiden, en stichtte daarom te Leuven een algemeen
seminarie waar de priesters hunne studiën moesten
voltooien. De klachten van alle kanten ingediend
bleven zonder gevolg, en daarom gebruikte het
volk eindelijk het geweld. Den 26 Augustus 1830,
barst de oproer te Brussel uit, en Willem zond aan-
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leger, naar België. De prins kwam naar Brussel, en
het volk bood gedurende vier dagen (23, 24, 25 en
26 September) zulk een hardnekkigen wederstand,
dat de Hollanders moesten terugtrekken. Na te
Waelhem en te Berchem verslagen te zijn geweest,
behielden zij in België slechts nog de stad Maestricht
en het kasteel van Antwerpen. Aanstonds (26 September) kwamen te Brussel eenige van de beroemdste Vaderlanders bije~n, die het VoorlooPig Bewind
(of bestuur) op zich namen en de onafhankelijkheid
van 't land uitriepen. Zij deden ook, door geheel
het land, 200 verstandige mannen kiezen om de
zaken van België te helpen regelen. Deze heeren
die het Nationaal Cong1'es of den Volksraad uitmaakten, bekrachtigden de onafhankelijkheid van
België en stelden de grondwet op, waarvan de
voornaamste vrijheden, ons gewaarborgd, de volgende zijn: 1°, de persoonlijke vrijheid; 2°, de
gewetensvrijheid; 3° de vrijheid van vereeniging ;
4°, de vrijheid van drukpers; en 5, de vrijheid van
onderwijs (I). Vervolgens werden de drie groote
(1) 10 Perso~nlijke vrijheid,' Niemand kan vervolgd worden,
dan in de gevallen door de wet voorzien, en op de wijze door
haar bepaald.
2e Gewetensvrijheid,' De Belgen hebben het recht om den
Godsdienst dien zij verkiezen te belijden.
30 Vrijheid van veremigiltg,' Wij hebben het recht om te
vergaderen en ons te vereenigen.
40 Vrijlteid Valt dmkPers " Iedere Belg mag zijne gedachten
bij middel van de drukpers verspreiden j de misdaden door de
drukpers begaan worden door de wet gestraft.
50 Vrijheüi van oltdel'wijs " Elke burger mag eene school
.c;>penen, en de ouders mogen hunne kinderen zenden naar de
school die zij verkiezen.
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staatsmachten: de wetgevende, de uitvoerende en
de rechterlijke macht ingesteld (I). Het grondwettig
en erfelijk koningdom werd aangenomen, het huis
van Oranje-Nassau vervallen verklaard, en de kroon
aan Leopold van Saksen-Coburg-Gotha aangeboden.
PLAN TER HERHALING.

Willem I. - Handel en nijverheid bloeien. - België
ongelukkig. .
Oorzaken der omwenteling:
1. Verdrukking der Belgen;
2. Hollandsche taal;
3. Hatelijke belastingen j
4. Protestantismus j
5. Seminarie te Leuven j
6. Verstooting der vertoogschriften.
Omwenteling: (1830).
Oproer te Brussel (26 Augustus). - Willems zoon
verjaagd en te Wae1hem en te Berchem verslagen. - (23 tot 26 September). - Maestricht
en het kasteel van Antwerpen blijven nog
(l) 10 De wetgevmde macltt is de macht om nieuwe wetten te
maken, de oude te veranderen, af te schaffen of uit te leggen.
Zij behoort gezamentlijk aan den Koning, den Senaat en de
Kamers der Volksvertegenwoordigers.
20 De uitvoo"mde macltt bestaat in het recht om de wetten te
doen uitvoeren. Zij behoort aan den Koning, die ze door t'usschenkomst van zijne ministers uitoefent.
30 De ?"eeltter/ijke maeltt is deze, die de schelmstukken en
misdrijven straft, en de twisten onder de b11rgers beoordeelt.
Deze macht wordt door de hoven en rechtbanken uitgeoefend.
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bezet. Voorloopig bestuur. - Nationaal
Congres (200 leden). - België onafhankelijk. Grondwet. - Drie groote staatsmachten. Grondwettig en erfelijk koningdom. - Het huis
van Oranje-Nassau vervallen verklaard. Kiezing van Leopold.
EENIGE VRAGEN.
1. Geef een algemeen gedacht van de regeering
van Willem 1. - 2. Welke waren de oorzaken

der omwenteling van 1830 ? - 3. Waar en wanneer barst de oproer uit? - 4. Welke middels
gebruikten de Hollanders om hier meester te
blijven? - 5. Wat weet gij van het Voorloopig
Bewind? - 6. Wat was het Nationaal Congres?
7. Welke voorname beslissingen werden door
het Nationaal Congres genomen? - 8. Noem
vijf voorname vrijheden ons door de Grondwet
gewaarborgd. - 9. Doe de drie groote staatsmachten kennen en zeg door wien zij uitgeoefend worden.

x.

Tijdvak van Onafhankelijkheid.
(Van 1830 tot heden).
EERSTE DEEL.
LEOPOlD I.

I. Eerste jaren. - Leopold werd in 1790 te Ko burg
in Duitschland, uit eene edele familie geboren. Al
vroeg toonde hij eene groote liefde tot de studie en
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door zijne groote geleerdheid. Nog maar 17 jaar
oud, trad hij in dienst van het leger der Russen,
waar hij wonderen van dapperheid verrichtte en
welhaast generaal der ruiterij benoemd werd.
26 jaar oud zijnde, trouwde hij met de erfgename
der E!1gelsche kroon die reeds het volgende jaar
stierf. Nu zocht Leopold de eenzaamheid en hield
zich bijzonderlijk met de studie bezig. In 1830 werd
hem de kroon van Griekenland aangeboden, die hij
weigerde, omdat hij voorzag dit volk niet te kunnen
gelukkig maken.

2. Zijne regeering. - In 1831 werd Leopold Koning
van België gekozen, en het zelfde jaar, den 21 Juli,
te Brussel, plechtig ingehuldigd; hij had de kroon
aanveerd op voorwaarde dat hij voorafgaandelijk
door de vertegenwoordigers van het volk gestemd
werd, en dat het Nationaal Congres het Vredeverdrag, waarbij de Mogendheden de onafkelijkheid
van België erkenden, aannam.
Nauwelijks was de nieuwe Vorst aan 't bewind
of de Hollanders kwamen onvoorziens over de
grenzen. Leopold gelukte er in ze tegen te houden
tot de aankomst der Fransche hulptroepen. De Hollanders trokken terug maar bezette den nog het
kasteel van Antwerpen. Gerard, een Fransche
maarschalk, nam echter het kasteel na 19 dagen in.
Er werd te Londen door de vereenigde mogendheden een traktaat valt 24 artikelm opgesteld, waarbij, onder andere punten, beslist werd dat België
een deel der provindën Limburg en Luxemburg aan
Holland moest afstaan. Dat traktaat werd slechts
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dan bepaaldelijk verzekerd was.
In 1832, trouwde Leopold met Louisa-Maria van
Orleans, dochter van den koning van Frankrijk.
Het volgende jaar hadden zij eenen zoon, die stierf
nauwelijks eenige maanden oud zijnde. Den 9 April
1835, werd een tweede zoon geboren; deze was
Leopold, die thans onze Koning is. Vérvolgens hadden zij nog twee kinderen: Filips, Graaf van Vlaanderen en Prinses Charlotte.
Van 1845 tot 1848 heerschte hier een groote hongersnood, en de Koning en de Koningin deden al
wat zij konden om de armen bij te staan.
In 1850, den 11 October, stierf onze welbeminde
Koningin te Oostende. Deze zoo liefdadige en heilig-e Vorstin wordt met recht de Beschermengelin des.
Vaderlands genoemd.
Den 21 Juli 1856 werd de 25ste verjaardag van
Leopolds inhul ding met buitengewone vreugde gevierd; maar, ongelukkiglijk, korten tij d daarna
overviel eene wreede en langdurige ziekte onzen
welbeminden Vorst en hij stierf te Laken, den
10 December 1865. Men heeft hem den bijnaam van
Vader des Vaderlands gegeven.
3. Vooruitgang van ons land. - België heeft gedurende de regeering van Leopold I eenen in vroegere
tijden onbekenden voorspoed genoten.
De heropening der Schelde, de invoering der
spoorwegen, en der maardraden (of telegraphen),
de uitbreiding der kalsijden, het stichten van nieuwe
scholen, de Leopoldsorde, door de wetgevende
kamers ingericht, en alle slag van wijze wetten
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Handel en nijverheid bloeiden, kunsten en wetenschappen klommen tot eenen hoogen graad van
maaktheid, de Godsdienst mocht overal in volle
vrijheid uitoefend worden; en, het leger op besten
voet ingericht, verzekerde ons eenen duurzamen
vrede.
PLAN TER HERHALING.

Eerste jaren. -

Prins van Saksen-Coburg-Gotha,
geboren in 1790.- Geleerdheid. - Verstand.Onderscheidt zich als generaal van Rusland. Huwelijk met de kroonprinses van Engeland. Weigering van den Griekschen troon. - Koning
der Belgen (1831).
Regeering. - Inval der Hollanders. - Inneming van
het kasteel van Antwerpen. - Traktaat der
24 art. (Afstand van een deel van Limburg en
Luxemburg). - Vrede met Holland (1839).
Huwelijk met Louisa-Maria van Orleans. Hunne kinderen. - Hongersnood van 1845 tot
1848. - Dood der Koningin (1850). - 25ste verjaardag der inhuldiging. - Ziekte en dood
van Leopold I (1865).
Vooruitgang van 't land.- Heropening der Schelde.
- Eerste ijzeren wegen. - Maardraden. Nieuwe kalsijden. - Stichting van scholen. Leopoldsorde. - Wijze wetten.- Godsdienst.
- Leger. - Algemeene welstand.
EENIGE VRAGEN.
1. Waar en wanneer werd Leopold I geboren?-
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als k0ning der Belgen ingehuldigd? - 6. Wat deden
de Hollanders korts na de inhul ding van Leopold I ?
- 7. Wat deed onze Vorst om de pogingen der
Hollanders te doen mislukken ? - 8. Met wien
trouwde Leopold de tweede maal? - Noem de
kinders van Leopold I. - 10. Wanneer en waar
stierf de eerste koningin der Belgen? - 11. Wat
werd er gevierd op 21 Juli 1856? - 12. Welken
vooruitgang heeft België gedaan onder de regeering van Leopold I ? - 13. Geef eene korte levensbeschrijving van Leopold 1.
TWEEDE DEEL.

Leopold 11.
Onze welbeminde Vorst werd in 1835, den 9 April,
te Laken geboren. Toen hij in 1853 meerderjarig
werd, nam hij plaats onder de senatoren, en trad
nog het zelfde jaar in den echt met Maria-Hendrika,
Aartshertogin van Oostenrijk. Onze Doorluchtige
Vorstin overleed te Spa, den 19 September 1902, na
eene langdurige en pijnlijke ziekte. Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen gesproten:
~ ° Prinses Louisa-Maria, gehuwd met FerdinandFilips hertog van Saksen;
20 Prins Leopold, de vermoedelijke erfprins die
stierf nauwelijks 9 1 / 2 jaar oud zijnde j
3° Prinses Stephanie, weduwe van aartshertog
Rudolf van Oostenrijk j en 4° Prinses Clementine.
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Zijne regeering. - Toen de neIgen de dood betreurden van hunnen eersten koning, waren zij
nogtans niet zonder hoop: zijn oudste zoon, Leopold
II die de goede hoedanigheden van zijnen doorluchtigen Vader geërfd had, volgde hem op. Hij werd,
op 17 December van 'tjaar 1865, te Brussel, plechtig
ingehuldigd, legde den grondwettelijken eed af en
hield te dier gelegenheid eene merkweerdige en
treffende redevoering, waarin hij dezelfde edele
gevoelens uitdrukte die zijnen wijzen Vader altijd
bezield hebben, en beloofde zich geheel aan jhet
welzijn des volks en aan den bloei van het Vaderland toe te wijden. Tot hier toe heeft Z. M. getrouw
zijnen eed en zijne beloften gehouden: de openbare
welstand groeit gedurig aan, de gemeenschapswegen van allen aard nemen eene aanzienlijke uitbreiding ; kunsten en wetenschappen worden op
bijzondere wijze beschermd en aangemoedigd.
In 1876 werd naar de opvatting en onder de
bescherming van onzen wijzen Koning, eene Afrikaansche Vereeniging ingericht tot doel hebbende
de onbekende dee1en van Afrika te ontdekken, er
den slavenhandel tegen te houden en er het volk
meer en meer te beschaven.
Ten jare 1880 vierde men, geheeLhet land doOI,
den SOSten verjaardag van de onafhankelijkheid van
België .
. Moge onze zoo wijze als duurbare en menschlievende Vorst door God gezegend worden, en nog
lange jaren het welzijn van het Vaderland uitmaken.
PLAN TER HERHALING.
Leopold 11. - Geboren 9 April 1835. -- Meerderjarig en senator in 1853. - Huwelijk met Maria-
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Regeering. - Inhulding (17 Dec. 1865). - Welstand van 't land. --- Gemeenschapswegen. --Afrikaansche Vereeniging. --- 50ste verjaardag
der onafhankelijkheid.

EENIGE VRAGEN.
1. Wanneer en waar is Leopold II geboren? --2. Wanneer werd hij meerderjarig? --- 3. Wanneer
nam hij plaats onder de senatoren? --- 4. Met wien
en wanneer is onze Vorst in huwelijk getreden;
wanneer en waar is de Vorstin overleden?
5. Welke zijn de kinders van Leopold II? --- 6. Waar
en wanneer is onze tegenwoordige Koning ingehuldigd ? --- 7. Doe twee voorname gebeurtenissen
kennen uit de regeering van Leovold Il.

EENIGE VRAGEN,
die in de wedstrijden tusschen de leerlingen der
lagere scholen voorgesteld zijn geweest.

1. Wie was Keizer Karel ? Waar en in welk jaar
werd hij geboren? Tegen wie voerde hij oorlog?
Aan wien en wanneer stond hij de Nederlanden af?
2. Wat weet gij van het Bareel-traktaat of Grenstraktaat ?
3. Verhaal wat Ambiorix gedaan heeft om België
van het juk der Romeinen te verlossen.
4. Geef eene korte levensbeschrijving van Karel
den Stoute.
5. Welke volkeren werden door Karel den Groote
overwonnen? Hoe werd hij Keizer en welke waren
de grenzen van zijn rijk?
6. Wanneer, waar en waarom werd Frans Agneessens gehalsrecht ?
7. Wie was de eerste Koningin der Belgen? Waar
en wanneer overleed zij?
8. Verhaal de geschiedenis van Klovis, koning
der Franken.
9. Wat weet gij van Jan den Overwinnaar?
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11. Welk verschil is er tusschen Vonckisten en
Vandernootisten ?
12. Hoe en in welk jaar werd België, in den loop
der verledene eeuw, met Holland vereenigden later
weder gescheiden ?
13. Waarom stond Filips van Artevelde met de
Vlamingen op, tegen Lodewijk van Male? Waar en
wanneer verloor Filips het leven?
14. Wat verstaat gij door de Bevrediging van
Gent gedurende de omwenteling der XVIe eeuw?
15. Omtrent welken tijd leefden de volgende
vorsten: (dus niet in welk jaar) 1° Godfried van
Bouillon; 2° Jan de Overwinnaar; 3° Karel de
Vijfde ; 4° Albrecht en Isabella ; 5° Maria-Theresia?
16. In weinige woorden iets merkweerdigs verhalen over ieder der voornoemde personen.
17. Wanneer en tusschen wie werd de slag van
Waterloo geleverd?
18. In welk jaar heeft de omwenteling plaats
gehad, ten gevolge van welke België een onafhankelijke staat is geworden?
19. Welke vermaarde Belg onderscheidde zich
bijzonder bij de inneming van J erusalem en werd er
koning gekozen?
20. Welke Spaansche veldheer deed te Brussel
de graven Egmont en Hoorne onthalzen?
21. Wie was de landvoogd van België tijdens de
regeering van Maria-Theresia, en gedurende welk
tijdperk regeerde deze Keizerin?
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22. Omtrent welk tijdstip was België vereenigd:
a) met Spanje; b) met Oostenrijk; c) met Frankrijk;
d) met Holland?
23. Hoe kwam België onder het gebied van Spanje?
24. Wanneer en door welk huwelijk ging België
van het huis van Burgondië aan dat van Oostenrijk
over?
25. Wiens zoon was Keizer Karel V? Waar en in
welk jaar werd hij geboren? Wie bestuurde ons
land tijdens zijne minderjarigheid? Welken Godsdienst verdedigde hij en tegen welke sekte of
leering ?
.
26. Wanneer werd het koninkrijk der Nederlanden
gevestigd, en welke vorst regeerde over hetzelve?
27. Wanneer kreeg ons land een eigen en onafhankelijk bestaan?
28. In welk tijdvak en omtrent welken tijd
regeerde Filips II, en welke landvoogden hebben
België bestuurd onder zijne regeering ?
29. In welk tijdvak en gedurende welke jaren
regeerde Filips de Goede; waar en in welk jaar is
hij gestorven ?
.
30. In welk tijdstip en ten gevolge van welkë omstandigheden ontstonden in ons land de gemeenten?
31. Wanneer nam hertog Jan I bezit van het
hertogdom Braband en hoe lang heerschte hij ?
Welke vermaarde veldslag had plaats onder zijne
regeering en wie behaalde de overwinning?
32. Welke vorsten hebben Maria van Burgondië
in België opgevolgd onder het eerste Oostenrijksch
tijdvak, en welk was de toestand des koophandels
onder hunne regeering, namelijk te Brugge en te
Antwerpen?
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over, na het stamhuis van Spanje? En noem den
keizer van dit keizerlijk tijdvak.
34. Wanneer, en bij welke gelegenheid verloor
Karel de Stoute het leven? Wie volgde hem op ?
35. Wie was onze eerste en wie onze laatste hertog van het huis van Burgondië ?
36. Wanneer is het vredeverdrag van Munster
gesloten, en welk gevolg had dit voor ons land?
37. In welke eeuw leefde Filips de Goede? Over
welke provinciën breidde hij zijn gebied uit? Wat
gebeurde er te Gent onder zijne regeering?
38. Welke schikkingen nam Filips II korts vóór
zijne dood ten opzichte der Nederlanden?
39. Welke waren voor België de gevolgen van
den wapenstilstand van 1609? Hoe verloor België
weder zijne onafhankelijkheid?
40. Hoe en wanneer werd België met Holland
vereenigd? Welk was het lot van België gedurende
zijne vereeniging met Holland ?
41. Hoe en wanneer werd België onafhankelijk?
42. Wanneer was België !!let Frankrijk vereenigd
en hoe lang heeft deze vereeniging geduurd?
43. Onder welk stamhuis kwam België: 1° na de
dood van Maria van Burgondië ; 2° na den vrede
van Utrecht ; 3° na het traktaat van CampoFormio?
44. Wie was Karel V ? Wanneer leefde hij? Aan
wien was het bestuur van ons land, gedurende de
minderjarigheid van dien vorst, toevertrouwd ?
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zijn opvolger?
45. Wat verstaat men door kruistochten of kruisvaarten? In welke eeuw begonnen zij, en hoe
eindigde de eerste kruistocht?
46. Verhaal in 't kort de bijzonderste gebeurtenis~en der regeering van Albrecht en Isabella.
47. Door wien werd Margareta van Parma gezonden om ons land te besturen? Welke voorname
gebeurtenissen hadden onder de regeering dezer
vorstin plaats ?
48. Welke waren de oorzaken van de Brabandsche omwenteling onder Jozef II? Wie stond aan
het hoofd van het leger der Patriotten ? Waar werden de Oostenrijkers verslagen ? Welk was het
gevolg van dezen slag?
49. Welken veldslag herinnert ons de 18 Juni
1815 ? Tusschen welke mogendheden werd hij
geleverd, en wat werd België ten gevolge van dezen
veldslag?
50. Doe de oorzaken kennen der' Belgische omwenteling van 1830. Welke waren de twee voornaamste akten van het Voorloopig Bestuur? Door
wien en wanneer werd de Belgische Grondwet aangenomen?
51. Wat weet gij van Jan den I ste, hertog van
Braband ?
52. Doe een kort verhaal over den slag gekend
·onder den naam van slag van Kortrijk of ook der
Gulden Sporen.
53. Wat weet gij van Filips van Artevelde ?
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54. Geef eene korte levensbeschrijving van Karel
den Groote.
55. Geef eene korte levensbeschrijving van Godfried van Bouillon.
56. Hoe ging België, op het einde der vorige
eeuw, ove'r tot de heerschappij van Frankrijk ?
Welke waren voor ons land de gevolgen van die
aanhechting?
57. Welke zijn de oorzaken die aanleiding gaven
tot den slag, die in 1302 onder de muren van Kortrijk geleverd werd ? Welk was de uitslag van dit
gevecht?
58. Hoe en door wien werden de Belgische provinciën op het einde van het leenroerig tijdvak
vereenigd?
59. Wanneer hebben de Romeinen België veroverd? Hoe verdedigden de oude Belgen te dier
gelegenheid de onafhankelijkheid van hun land?
(Haal eenige daadzaken aan).
60. Sedert wanneer bestaat het koninkrijk van
België ? Wie was de eerste koning?
61. Geef in eenige woorden den toestand van
ons land te kennen gedurende de Fransche overheersching.
62. Wat weet gij van Boudewijn van Constantinopel?
63. Hoe, wanneer en aan wien liet Karel V zijne
kroon in ons land over?
64. Wie was Karel de Stoute? Waarom kreeg hij
dien bijnaam ? Waar overleed hij ?
65. Wie was de eerste en wie was de laatste vorst
van het huis van Oostenrijk, die geregeerd hebben
over België?
66. Hoelang duurde de belegering van Oostende:
wanneer en onder wiens regeering had zij plaats?
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67. Wie was de opvolger van Karel V en welk is
de toestand onzes lands geweest onder zijn bestuur?
68. Noem de voornaamste tijdvakken der geschiedenis van België, met eenen vorst aan ieder vak
behoorende.
69. Wie was de eerste koning der Belgen? In
welk jaar beklom hij den troon? Welke kinderen
liet hij na ?
70. Verhaal in welke omstandigheden de slag van
West-Rozebeke werd geleverd. Welke gevolgen had
die slag voor Vlaanderen ?
71. Verhaal in het kort hetgeen gij weet van den
opstand der Bruggelingen en Gentenaars onder
Filips den Goede.
72. Verhaal in het kort de levensbeschrijving van
de Keizerin Maria-Theresia.
73. Wie was de hertog van Alva ? Hoe lang heeft
hij het bestuur van België in handen gehad? Door
welke daadzaak heeft hij zijn bestuur geschandvlekt?
74. Op welke voorwaarden aanveerdde de prins
van Saksen-Coburg de kroon van België? Waar en
wanneer werd hij als koning ingehuldigd?
75. Wie was de voorzaat van Filips II, en door
wien is deze laatste in België opgevolgd?
76. Hoe kwam het huis van Burgondië tot het
oppergebied in België? Noem de hertogen van
Burgondië, die over ons Vaderland heerschten.
77. Wanneer werden, onder Gwijde van Dampierre, eenigen in Vlaanderen Leliaarts en anderen
Klauwaarts geheeten?
78. Wie was de opvolger van Maria-Theresia ?
Welke zijn de bijzonderste gebeurtenissen, die in
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België onder zijn bestuur hebben plaats gehad?
79. Wie was de grootvader en wie de vader van
Maria van Burgondië ?
80. Wanneer en ten gevolge van welk huwelijk
kwam het Graafschap Vlaarideren aan het huis van
Burgondië?
81. Wat weet gij van Jacob en van Filips van
Artevelde?
82. Van wie was Karel de Stoute de zoon ? Wat
gebeurde er te Gent korts na zijne intrede? In
welke omstandigheden is hij gestorven?
83. Sedert wanneer is België een onafhankelijk
koninkrijk geworden? Hoe was het bestuur van
onzen eersten koning?
84. Wat weet gij van Maria van Burgondië ?
Wanneer en op welke wijze is zij gestorven, en
welke kinders liet zij na ?
85. Noem twee vorsten en twee vorstinnen, die
België met wijsheid bestuurd hebben?
86. Geeft in 't kort de levensbeschrijving van
Leopold I, koning der Belgen.
87. Zeg, in weinige woorden, wat ge weet van
het Voorloopig Bewind en het Nationaal Congres
(1830-1831).
88. Maak in 't kort eene levensbeschrijving van
Breydel en De Coninck.
89. Verhaal, met weinige woorden, de geschiedkundige feiten aan welke de volgende benamingen
doen herinneren: a) Menapiers; b) Groeninghe;
c) Eedverbond der Edelen ; d) Septemberdagen
van 1830.
90. Noem vier gewichtige maatregels, onder de
regeering van Leopold I genomen, om de nijverheid
en den handel te begunstigen of om de betrekkingen
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der Belgen met malkander gemakkelijker te maken.
91. Wat verstaat men door het Nationaal Congres?
Herinner drie voorname daden van deze Vergadering.
92. Hoe werd de gemeente macht ingekort, en
hoe haar eindelijk den doodslag toegebracht?
93. Doe op beknopte wijze de inrichting der Gilden of Neringen in de gemeenten der middeleeuwen
kennen.·- Zeg waarom die inrichting ten slotte eene
oorzaak van ondergang voor de nijverheid werd.
94. Vertel de verwoesting van Luik door Karel
den Stoute en de heldendaad der 600 :Franchimonteezen.
95. Doe op beknopte wijze de volgende personen
kennen en zeg in welke eeuw zij leefden: Karel
Martel, Pieter de Kluizenaar, Jacob van Artevelde
en Rubens.
96. Ten gevolge van welke gebeurtenissen en
krachtens welke vredeverdragen (traktaten) werd
België met Holland vereenigd om het koninkrijk der
Nederlanden uit te maken? Noem 3 voorname
gevolgen dezer vereeniging.
97. Wie was Karel Martel? In welk tijdstip leefde
hij ? - Door welke schitterende overwinning heeft
hij zijnen naam verheerlijkt ? Welke waren de
gevolgen van deze groote gebeurtenis?
98. Zeg in 't kort, wat men in de Belgische geschiedenis verstaat door:
a) Blijde Inkomst; (*)
b) Raad der beroerten;
c) Nationaal Congres.
(*) Tijdens 't verbeteren der werken, wierd er den keurraad bericht
gezonden dat het punt handelende over de {( Blijde Inkomst» mocht
ter zijde gp.laten worden. - Dat punt viel inderdaad buiten het
destijds bestaande programma.

BIJVOEGSEL.
De bijzondere oorlogen en de Godsvrede. (Zie blz. 23).
Het leenstelsel had voor droevig gevolg dat de
kasteelheeren bijna gedurig met malkander in twist
leefden. Om de minste redens ging de eene heer de
landerijen van den anderen verwoesten, zijn kasteel
plunderen en afbranden en zijnen vijand gevangen
nemen om hem gekoord mede te voeren naar zijne
onderaardsche kerkers.
Daar deze gedurige oorlogen, koophandel en
nijverheid vernietigden en het volk ongelukkig
maakten, zochten de bisschoppen en vorsten ze
zooveel mogelijk te beperken. Daarom stelden zij
den Godsvrede in.
.
De Godsv1'ede was eene bijzondere wet, die, op
strenge straf, verbood oorlog te voeren.
1° van den Advent tot Drie Koningendag j
2° gedurende den vasten.
3° van af de kruisdagen tot Sinxen ;
4° van Zonsondergang 's Woensdags tot Zonsopgang's Maandags.
De vrede was bestendig voor de priesters, de
monniken, de pelgrims, de landbouwers, de werkdieren en de bezaaide of beplante velden.
Door den Godsvrede had de bevolking toch eenige
rust en zekerheid, en het landschap stond derhalve
als uit eenen doodsslaap op.

De jaarmarkten en de markten. (Zie bladz. 30).
Om handel en nijverheid te bevorderen richtte
men tijdens het leenroerig tijdvak, in menige steden wekelijksche markten en jaarmarkten in, waarvan onze hedendaagsche markten de overblijfsels
zijn. Die markten werden veel bezocht, zelfs door
handelaars uit de verst afgelegen landen. De markt
van Brugge en de jaarmarkt van Thourout waren de
vermaardste van dat tijdstip.

-
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De jaarmarkt van Thourout duurde verscheidene
dagen. Op een zelfden dag mocht er slechts ééne
soort van waar te koop gesteld worden : alzoo verkocht men vandaag laken, morgen lijnwaad, overmorgen leder, den volgenden dag paarden, enz. Die markt was met de beste orde ingericht, want
vijf hoofdmannen van Gent, Brugge, Ieper, Rijsel en
Douai regelden alles, en losten de moeilijkheden op
die ontstonden tusschen koop ers en verkoopers.
De prijs van eten, drinken en slapen was voorop
bepaald.
Geheel Vlaanderen werkte samen om de jaarmarkt of foor van Thourout zoo belang-rijk mogelijk te maken, want van acht dagen vóór tot acht
dagen na de jaarmarkt, mocht er in geheel Vlaanderen geen enkel stuk laken aan vreemdelingen
verkocht worden.
.
Die instelling bracht veel bij tot den bloei van ons
duurbaar Vaderland.

Blijde Inkomst van Braband. (Zie blz. 39).
Toen hertogin Joanna van Rraband met Wenceslas, hertog van Luxemburg, in het huwelijk trad,
deden beide echtgenooten hunne plechtige intrede
te Leuven, ten jare 1356. Ditmaal waren de steden
van Braband niet tevreden met den eed van getrouwheid aan hunne voorrechten, zooals het in dergelijke omstandigheden gewoonlijk gebeurde; zij
stelden eene lange lijst van voorname punten op,
welke de vorsten zwoeren in acht te nemen. Deze
nieuwe keure kreeg den naam van Blijde Inkomst.
Hare voornaamste bepalingen waren:
10 Braband en Limburg moeten ongeschonden
blijven.
20 Geene vreemdelingen mogen deel maken van
den raad van het hertogdom.
30 Alle jaren wordt het bestuur der steden vernieuwd.

-87 4° Geene gewichtige besluiten mogen genomen
worden zonder de toestemming der steden.
5° De jacht op vossen en hazen is vrij voor
iedereen.
Als waarborg voor het onderhoud dier bepalingen, gunden de vorsten hunne onderdanen het recht
van gehoorzaamheid te weigeren indien zij of hunne
opvolgers den gezworen eed kwamen te schenden.
Bij de inhul ding van alle volgende vorsten werd
de Blfjde Inkomst uitgebreid en bekrachtigd.

IJverzucht tusschen den adel der steden en de ambachten in de XIVe eeuw. - Vrede van Fexhe.
(Zie bladz. 40.)
Het volk, door welstand verblind, wilde zich de
rechten van den adel aanmatigen, ja zelfs, zijnen
wil opdringen aan het staatsbestuur. Zulks verwekte
bloedige twisten, voornamelijk in het prinsbisdom
Luik.
Bij de dood van prins-bisschop Thibaut Valt Bar,
twistten de adel en het volk over het recht om
eenen tijdelijken bestuurder aan te stellen. De strijd
was hevig. Twee honderd edelen vluchtten in de
St-Martens-kerk. Het woedende volk stak het vuur
aan' de kerk en de edelen werden levend verbrand.
Deze wreede moorderij is onder den naam van
Kwade St-ivJarten bekend (1312).
Eindelijk sloot men den Vrede van Angleur (1313)
waarin bepaald werd dat niemand meer lid van den
gemeenteraad kon worden, indien hij geen deel
maakte van een ambacht.
Adoif van der Mal'ck, die in 1313 als prins-bisschop
van Luik ingehuldigd werd, gaf het inzicht te kennen de oproermakers te straffen en de strijd herbegon. - Toen de beide partijen uitgeput waren,
werd de vrede bepaald gesloten te Fexhe (1316).
Dit verdrag bevestigde de bestaande vrijheden en
schonk aan het volk het recht deel te maken van
het Staatsbestuur.

Het laatst uitgegeven studiep,'ogramma van den hoogm'en
graad de,' lagere scholen, als
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VLAAMSCHE SPRAAKKUNST, door R. WiUcryck.
Eerste deel.
Tweede deel.
Derde deel.
NIEUW A B BOEKJE voor katholieke scholen, door R. Wit·
teryck.
Eerste deelije.
Tweede deeltje.
DRIE LEESTAFEI.S, door R. Witteryclt.
In bladen.
Geplakt.
Op doek en met stokken.
De tarels zijn toegepast op het A B boekje.
EERSTE OEFENINGEN IN HET FRANSCH-SPREKEN,
door R. Witteryck.
Eerste deelije.
Tweede deelije.
AARDRIJKSKUNDE, door A·J. Wilteryck.
HANDBOEK VOOR HET ONDERWIJS IN DE FRANSCHE
TAAL. door A. ·J. Wltteryck.
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Tweede dt'eltje.
Derde deelije.
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behelst dus alles wat voorgeschreven wordt door be' programma dier_ 1
scholen,
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Wat, volgens het verplichtend programma. van de geschiedenis van
Belgiê in den hoogeren graad der lagere scholen onderwezen moet
worden

