
FILIPS DE SCHONE 
1478 – 1506 
 
was 4 jaar oud toen zijn moeder, Maria van Bourgondië – dochter van Karel de Stoute - stierf.  
Hij werd vorst van Bourgondië en de Nederlanden toen hij 16 jaar was.  
Zorgde voor vrede tussen Engeland en Frankrijk en tussen het Heilig Duitse Rijk en Frankrijk.  
Hij trouwde met Johanna van Castilië, de dochter van Ferdinand en Isabella (de koningen die Columbus de 
toelating hadden gegeven om via het westen naar Indië te varen).  
In 1506 wordt hij koning van Castilië (= koning van Spanje) en reist naar Spanje. Zijn schip komt in een 
storm terecht en drijft af naar Engeland. Uiteindelijk komt hij dan toch aan in Spanje. Zijn schoonvader 
(Ferdinand) wil hem eerst niet erkennen als koning, maar geeft ten slotte toch toe.  
3 maanden later sterft Filips. Waarschijnlijk werd hij vermoord.  
Zijn huwelijksfeest was een bijzondere gebeurtenis. Zie de leestekst.  
 
 
KEIZER KAREL  (KAREL V)  (in Spanje Karel I) 
1500 – 1558 
 
Hij werd op 5 januari 1515 (5.1.15) plechtig meerderjarig verklaard in Brussel.  
Hij was keizer van het Heilig Duitse Rijk, Koning van Spanje en vorst van de Nederlanden.  
Omdat Spanje ook Amerika bezat, was hij heerser over een rijk dat zich aan weerszijden van de Atlantische 
Oceaan uitstrekte.  
Hij was veruit de rijkste en machtigste man in Europa.  
Hij zei: “In mijn rijk gaat de zon nooit onder’.  
 
In Gent geboren, in Mechelen opgevoed.  
Zijn moedertaal was Frans, hij kende wat Vlaams en sprak ook vloeiend Spaans.  
Hij zei: Ik spreek Spaans tegen God, Italiaans tegen de vrouwen, Frans tegen de mannen en Duits tegen 
mijn paard.  
 
Hij had de forse neus van zijn vader en grootvader geërfd en de vooruitstekende kin. Die stak zo ver vooruit 
dat hij moeilijk kon eten. Toch was hij verzot op lekker eten, met een voorkeur voor vlees en bier. Zoals het 
toen de gewoonte was, at hij meestal alleen, niet samen met anderen aan tafel. Hij droeg een baard om zijn 
kin te verbergen.  
 
Natuurlijk was hij Ridder in de Orde van het Gulden Vlies en droeg hij de gouden ketting met het gulden 
vlies. Maar hij bedacht voor zichzelf een nieuw embleem en een nieuw motto.  
Het embleem was: twee zuilen die in het water staan met tussen de zuilen de spreuk: PLUS OULTRE  
(PLUS ULTRA).  
 
Hij was voortdurend in oorlog met Frankrijk en moest zijn rijk ook gedurende vele jaren tegen de Turken 
(Ottomanen) beschermen.  
 
Hij was zeer gelovig en verdedigde het katholieke geloof (met de paus als hoogste leider) tegen de 
protestanten.  
 
Hij hield van kunst. Bestelde prachtige wandtapijten, liet vele schilderijen maken door de bekendste 
schilders. Muzikanten vergezelden hem op zijn vele reizen. Omdat hij bijna zijn hele leven gereisd heeft, 
heeft hij nergens grote paleizen laten bouwen, tenzij in Granada in het zuiden van Spanje, waar hij zijn 
koninklijk paleis bouwde, maar er zelden kwam.  
 
In Vlaanderen was Keizer Karel zeer geliefd en werden er vele verhalen over hem verteld.  
 
Zoek informatie op over:  
 Tijl Uilenspiegel - De stroppendragers van Gent - De pot van Olen – Lange Wapper


