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met het.verval van het Karolingische rijk (9e eeu.") werd België
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werden de voornaamste leengoederen o.a. het graafschap Vlaan-
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Tlgntallen veldslagen werden tij- het volgende jaar het Barrièrede$deQertigjarige Oorlog en ook tractaat met Holland. Daardoor
geduïèndfide verschillen&qgrlo- mochten de Hollanders een aantal
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uit de Sl-, vormen. Dit alies gebeurde op
De slas van
!.d..ltà van het land werdeir ge- ntitËr8lt in 1745 uitgezoiderd,
durende die tijdspanne hetzij in betekendbltt midden van de
het noorden aan de Verenigde r8e eeuw e-gÀ periode van rust
de Generaliteits- voor onze fiewesten. Deze werd
Provinciën
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bantse oryfventeling in r 789, terwijl nogr'hetzelfde jaar de hemel
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gische geschiedenis. Zeer grotëlo$elgiscl-re kosten.
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konden dit
bij Guinegate. Intussen moest Maria's echtgenoot Maximiliaan van Oostenrijk twaalf jaar strijden tegen een
nationale opstand die ook door
Duitse troepen werd onderdrukt.
Keizer Karel had vooral af te rekenen met aanvallen der Fransen
onder Frans I in Zuid-Henegouwen, terwijl het leger van Karel
van Gelderland, onder Maarten
van Rossum, regelmatig de Kempen plunderde. Weer waren er
vele veldslagen. Maar dit was
slechts het treurige begin van die

van keizer Frederik
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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,

Waterloo (r8r5

Oudenaarde en MalPlaquet staan

.e

waren, van Groningen tot in
Zuid-Wallonië. Namen zoals
Heyligerlee, Gemmingen, Den
Briel, Leiden, Haarlem, Bergen,
Rijmenam, Gembioers of Antwerpen 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-Hertogenbosch.

lil.t tt.in. Belgische dorpen, waar
et?n5r in die periode grote veld-

in vette letters in alle schoolboeken
van de wereld, maar betekenden
voor België onnoemelijke smarten. Gedurende vele jaren waren

de Zuidelijke Nederlanden

één

bewaard, wordt het door velEtlSà
schouwd als een hulde aan Napoleon, hoewel de leeuw, gegoten
uit Franse kanonnen, dreigend

naar Frankrijk staat gekeerd. In
de Ige eeuw, na de val van Napoleon, bleef België zo goed als
van veldslagen gespaard. Maar
in de eoe eeuw lagen we tweemaal in het centrum van het
Duitse aanvalsplan gericht tegen
Engeland en Frankrijk. De lJzerslag (oktober r9r4) en de vier
jaar lange loopgravenoorlog be-

groot slagveld. Van 1568 tot r7I3
hielden de veldslagen gewoonweg

wijzen dat België een zenuwknoop
was tijdens de eerste wereldbrand.
Ook de tweede wereldoorlog liet

België zijn huidige grenzen, doch
verloor Artesië, Frans-Vlaanderen, Zuid-Henegouwen en ZuidLuxemburg. 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,

diepe sporen na.

niet op. In het zuiden verwierf
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door het verdrag van Rastadt, de
bepalingen van de Vrede van

Utrecht. Hij nam de Zuidelijke
Nr'<'lcrianden

in bezit en

sloot

il
Àrdennen-offensief (r94o - r945)

rà-'É;'

