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Roàeinen voorlddrend een slag- leiding van hun grootsle veldheer rend$-edre[gd dô.1r de srote Ca-
er aties opgezet" om de "i"g. p.ti,râPi'rl"Ërlpf rr-e"!us(us en

aan de tpr{gs,a- rers) fu li*:l l-': *"::: 1 1"1 :!l :1 {::11- "itlt:..,IY" ,9:..1'}î:'-jK"" (rs'4 - re'8) ffi i.'T;Jl Ë-.,"ï",^i"''ï..#;; N""-;;"r';;;;' (rer4), Kort-- \ ffi -,,,,,r,^ ^---rl r:^ ^.-.-^-.^^- -,. -::L /,^^^\ D^,,-l^-l---^ /,ô^,\-,''' i ; ffi- , moeilijke strijd, die ongeveer_ ze- rijk 
_( 

I3oz.), .Pevelenberg (t3o4),
/ { ,re.r jJ.. d.,r.â., ,roorilee, C.e- .tt Èut."i (r3z8) getulgen-vàn-

"Ë sar met zijn legioenen de Belgische deze strijd en dit verzet. Ander-
,iJ.r-.- stammen definitief kon onderwer- zijds wist de hertog van Bra-stammen definitief kon onderwer- zijds wist de hertog van Bra-

pen. Moed en list werden door de bant Jan I door de slag van
,,dappersten aller Galliërs" aarl- Woeringen (lzBB) een einde te
gewend ten einde hun onafhan- stellen aan de Duitse opmars naar
kelijkheid te bewaren. Toch ble- het westen.
ken de Romeinen uiteindelijk de Tussen het hertogdom Brabant
sterksten te zijn. Bijna 5 eeuwen enhetprinsbisdomLuikwerdmid-
bleef België dan van alle veldsla- delerwijl hardnekkig gevochten
gen gespaard en genoot eveneens om de handelsweg van Brugge

,_\ naar de Rijn en Maastricht te
t. Als belangrijke Guldqrsporen9lag $goz) - 7 b.h.err"rl (t" Montenaken, te

e basis aan de Noord- J. ?ftf, Steppes en te St-Truiden). Ook

;î'.:*d"*,1,î'H;alr'#ir ffi $:*:3::Î'îTi"oîÏ3i".ï"iïEnselse -6n Duitse urçstïd is het
i., àe looJciand. ..li.,r de inzeLin àe loop\Err.de eeii'.r' de inzet $|mffilf&Hry&iilS Sluis (r34o) en het mislukte beleg
geweest 

-.rui'-15rp1&lurende oor- trul}ætr &-*il van Doornik (tg+o). Hierop ont-
logen. Frankrijli'-en Duitsland stonden inwendige conflicten tus-

hÀbengeduréndeeeuwenge-W,:È.fiSendegraaîvanVlaanderen
poogdziihvanBeIgiëmeesteiterel.fi(LodewijkvanMale)endeher-

ert
België, reeds vanaf.rd-;ijà'à.; uitbouw van huÏ?qrygi,,,, o,id.. d. 

"? 
en de- r4e oortdu-

konduldendateentegrotebuur-æftruGilffi''ddLuxemburg)omAntwerpenen
mogendheid te veel invloed aan de .*dry.}ËÊl I[UflSf "y Mechelen. In Vlaanderen zelf had
boo.den van de Schelde en de |f ,*F{t"ç diezelfde graaf af te rekenen met

""- '" "ï; ;;: gische periodenîleef het eigenlij{F r'e, rr'aar avontuurlijke nicht Ja-het slagveld oi tt" rr^r-^- qrondsehied onnierrw qevriiwaar,ln dbbratb-Beiereuri-haar statenweest. de grot. irog.r,dhed"en grondgebied opnigulr gevrijwaar!. fâ*$.ff::,'fû'.Jt^ar staten

vochten hun onderling;^;;;; ian.oàrlogsgeweld. De-Fra.tkischê..-fe ontdoèçt'erwijl te$5nie op-

bij ons uit. België,.Ë;; a; koningen, vooral Clovis en Karel'istandige steden ,G.1,,t?i"T,:
dôor het gemis- aan natuur- de Grote, streden veeleer aan de Luik en Brugge heel wa5. gti45l.

lijke grenzËn én door ziin lig- grenzen van hun rijk, zodat het in diende gevoerd. De oorlol
gins hiertoe .,oorbesterid. Ër het midden gelegen België van een tige Karel de Stoute voerdegrngnlertoevoorDestemd. .E,r -- -- ,-
Is Ëaast geen plaats in ons weldoende rust genoot...SuT..t zakelijk *9..t, oorlog, (EO:::
land, zij h"et dorp of stad, die met het.verval van het Karolin- Granson, Morat, Nancy), ç*tjl
niet âe"sporen diaagt;;;r ài gische rijk (9e eeu.") werd België onder zijn dochter Marialovan

eeuwenlange oorlogfteweld of geplunderd door de Noormannen Bourgondië België weer hElp,*:
waarvan dé r,u.m"gôotse ge- en in de leentijd die hierop volgde, punt werd Yu" ""1..F:?Î':. 

t+V!t
beurtenissen op.o.ft. " werden de voornaamste leengoe- geleid door Lodewijk XI die dooa.^

deren o.a. het graafschap Vlaan- drong tot leper. Duits. ,.:..0.:$

526 f.

maken,terwijlEngelandnooitffiJt.svanBrabant(Wenceslasvan

Maas zou verwerven. Maar ook van dd.lPax Rom3n{' qde Ro- het opstandige Gent en daardoor
landen als Spanje en Oostenrrjk meinse ilCC-e)..Maç'-o_mstreeks ontstonden weer nieuwe slagvel-
zagen in nelgie eËn vooruitgeschâ- +oo.ra Ch.isiTi,rielei'te"'i1\?cnse den te Beverhout en te West-
,rei basis roùel tegen EngeËnd als volkstammen, de Salisch. ..ttt. Rozebeke. Onder de Bourgon-
tegen Frankrrjk. " 

Ripuarische Êranken, België bii- diërs kende ons land een betrekke-

rn west-Europa is België wer î*.:"il.'.TfiË;:\i:ï"i1.î"$ illÏ;:l*".:i1.iliïti",,"î-



êt
.!hg orn Antwerpen (tS8S)
tr
Tlgntallen veldslagen werden tij- het volgende jaar het Barrière-
de$deQertigjarige Oorlog en ook tractaat met Holland. Daardoor
geduïèndfide verschillen&qgrlo- mochten de Hollanders een aantal

Ëï"Ëi,ksf H!,f,+r.,"l,I:iil'$:llïi:i::,l;î':::îî::i::
à. t.à.igrt. "periode uit de Sl-, vormen. Dit alies gebeurde op
gische geschiedenis. Zeer grotëlo$elgiscl-re kosten. De slas van

!.d..ltà van het land werdeir ge- ntitËr8lt in 1745 uitgezoiderd,
durende die tijdspanne hetzij in betekendbltt midden van de
het noorden aan de Verenigde r8e eeuw e-gÀ periode van rust
Provinciën - de Generaliteits- voor onze fiewesten. Deze werd
Ianden -hetzij 

in het zuiden aan nochtans $stoord door de Bra-

van keizer Frederik III konden dit
Franse leger verslaan bij Guinega-
te. Intussen moest Maria's echt-
genoot Maximiliaan van Oosten-
rijk twaalf jaar strijden tegen een
nationale opstand die ook door
Duitse troepen werd onderdrukt.
Keizer Karel had vooral af te re-
kenen met aanvallen der Fransen
onder Frans I in Zuid-Henegou-
wen, terwijl het leger van Karel
van Gelderland, onder Maarten
van Rossum, regelmatig de Kem-
pen plunderde. Weer waren er
vele veldslagen. Maar dit was
slechts het treurige begin van die
ene grote krijgsvemichting: de 8o-
jarige oorlog, waarin de Span-

Waterloo (r8r5

waren, van Groningen tot in
Zuid-Wallonië. Namen zoals
Heyligerlee, Gemmingen, Den
Briel, Leiden, Haarlem, Bergen,
Rijmenam, Gembioers of Antwer-
pen zijn er slechts enkele voor de
periode van Filips II, Willem van
Oranje, Alva, Requesens, Don

Juan en Farnese. Ook na de
scheiding met Nederland bleef
Belsië één slasveld: te Oostende
bek?mpte n N";df ;i.t?Bid mekaar
eerst, dan in {ê Duin{i, te Bergen
op Zoom, Bfeda esiPs-Hertogen-
bosch.

de Franse kroon toegewezen. De
verdragen van Westfalen (I648)'
van de Pyreneeën (r659), van
Aken (r668), Nijmegen (r678)'
Rijswijk (r697), en van Utrecht
(r7r3) waren alle nadelig voor
ons land. De namen van Brussel,
Neerwinden, Fleurus, Ramillies,
Oudenaarde en MalPlaquet staan
in vette letters in alle schoolboeken
van de wereld, maar betekenden
voor België onnoemelijke smar-
ten. Gedurende vele jaren waren
de Zuidelijke Nederlanden één

groot slagveld. Van 1568 tot r7I3
hielden de veldslagen gewoonweg
niet op. In het zuiden verwierf
België zijn huidige grenzen, doch
verloor Artesië, Frans-Vlaande-
ren, Zuid-Henegouwen en Zuid-
Luxemburg. Door de Vrede van
Utrecht in r713 werd ons land bij
Oostenrijk gevoegd samen met
Milaan en Sardiniê. Karel VI van
Oostenrijk aanvaardde in r7t4,
door het verdrag van Rastadt, de
bepalingen van de Vrede van
Utrecht. Hij nam de Zuidelijke
Nr'<'lcrianden in bezit en sloot

Àrdennen-offensief (r94o - r945)

bantse oryfventeling in r 789, ter-
wijl nogr'hetzelfde jaar de hemel
aan de lriderg.ens dreigend be-
trok dogfr het uitbreken van de
Franso'revolrr tie,
Reeaï$;dens de revolutie, maar
uoo.u-Ltond"r \apoleon begon de
Fra-tsÈ brrl...,.,i opnie,r,i zijn
q!6reidingspolitiek:' JemappËs,
Sieerwinden, Fleurus, Waterloo
lil.t tt.in. Belgische dorpen, waar
et?n5r in die periode grote veld-
slastn werden seleverd. Waterloo

;.SH:,t*T;*:n::hlrî'"'fr
bewaard, wordt het door velEtlSà
schouwd als een hulde aan Napo-
leon, hoewel de leeuw, gegoten
uit Franse kanonnen, dreigend
naar Frankrijk staat gekeerd. In
de Ige eeuw, na de val van Na-
poleon, bleef België zo goed als
van veldslagen gespaard. Maar
in de eoe eeuw lagen we twee-
maal in het centrum van het
Duitse aanvalsplan gericht tegen
Engeland en Frankrijk. De lJzer-
slag (oktober r9r4) en de vier
jaar lange loopgravenoorlog be-
wijzen dat België een zenuwknoop
was tijdens de eerste wereldbrand.
Ook de tweede wereldoorlog liet
diepe sporen na.
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