
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 1555 deed Karel afstand van de troon en trok zich terug in een Spaans klooster. Daar hield hij zich bezig 
met het maken van mechanisch speelgoed en horloges.  
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



Legende de pot van Olen 
  
 
Daar was te Olen een herberg waar men goed bier verkocht. Ook liet Keizer Karel, wanneer hij jaarlijks ter 
jacht kwam, nooit na er een pot te pakken. Hij hield te paard voor de deur stil, bestelde, en de vrouw kwam 
naar buiten met het schuimende gerstenat. Zij hield echter de pot bij het oor vast, zodat Keizer Karel moeite 
had hem aan te nemen. 
"Vrouwke, tegen aanstaande jaar moet ge een pot kopen met twee oren, dat zal gemakkelijker zijn." 
"Ja, meneer," zei de vrouw. 
 
't Volgend jaar hield Keizer Karel weer aan de herberg stil. De vrouw kwam nu met een pot met twee oren, 
maar zij hield de twee oren in de handen, zodat Keizer Karel weer moeite had hem aan te nemen. 
"Zo gaat het nog niet goed vrouwke. Ge zult er tegen aanstaande jaar een moeten kopen met drie oren. Dan 
zal 't wel beter gaan." 
 
Het derde jaar, toen Keizer Karel weer aan de herberg stilhield, kwam de vrouw met een pot met drie oren. 
Zij hield hem weer met twee oren vast en wel zó dat het derde oor naar haar borst was gekeerd. 
"Ja vrouwke," zei Keizer Karel, "'t zou al even moeilijk gaan als verleden jaar, indien ik niet wist dat er een 
derde oor was." 
Onder de pot door greep hij het derde oor vast. 
"Zie, zo is alles maar een weet", sprak hij. 
 
En de herberg waar dit zoveel honderd jaar geleden gebeurd is, bestaat nog altijd te Olen. En de pot wordt er 
nog altijd bewaard. Ga er maar eens heen en ge zult uit de pot van Keizer Karel mogen drinken, zoals ik er 
eens uit gedronken heb. 
Uit 'Van stroppendragers en de pot van Olen'  
Verhalen over Keizer Karel door Harlinda Lox  
Davidsfonds/Literair 
 
Sprookjesdeskundige Harlinda Lox trachtte ook de oorsprong van onze legende te achterhalen: 
 
"Over de oorsprong van dit spotvertelsel tast men in het duister. Ondubbelzinnige historische gegevens zijn 
er niet, maar wel iconografische. Op het schilderij boerendans van Pieter Bruegel de Oude (1525 - 1569) 
zien we een knaap, die de doedelzakspeler een pot met drie oren aanreikt. Ook op de boerenbruiloft is zo'n 
pot afgebeeld. 
 
Het gebruik van de 'drie-oren-kan' werd in de 17de eeuw verplicht gemaakt. In artikel 30 van het 
Keurenboek van de Vrijheid van Mol, Balen en Dessel (1596 - 1631) staat: "Item is geordineerd dat alle 
brouwers, tappers, waarden en waardinnen zullen moeten hun bier uittappen en leveren met de gerechte 
metalen Bonse maat dezer voogdij, te weten potten met drij oren naar oude costuimen. En zo de keurmeeters 
bevinden dat de maat te klein is of dat er potten zonder drij oren getapt worden, daar zal al het volk dit gelag 
los uit huis gaan zonder te betalen, tenzij de oren afgeslagen of gebroken waren en bovendien zal de tapper, 
waard of waardin verbeuren elke maal de pot met nog een gulden en tien stuivers." 
 
De gebeurtenis wordt in de meeste varianten uit de Vlaamse populaire narratologie in Olen gelokaliseerd. 
Doorgaans wordt ook de naam van een welbepaalde herberg vernoemd, namelijk de afspanning 'De Zwarte 
Stier'. Nog steeds zijn er in Olen 3 'echte' potten te bewonderen. Naast 'De Zwarte Stier' gaat ook de herberg 
'In de oude pot van Keizer Karel' er prat op zo'n pot in zijn bezit te hebben. Het derde exemplaar staat in de 
afspanning 'Sint-Sebastiaan' in Achter-Olen. Het staat historisch gezien niet echt vast of Keizer Karel 
daadwerkelijk in Olen geweest is. De zuster van Keizer Karel, Maria van Hongarije, was landvoogdes van 
de Nederlanden en verbleef veel op haar kasteel in Turnhout, oorspronkelijk een jachtslot. Het is dus niet uit 
te sluiten dat Keizer Karel, zelf een verwoed jager, af en toe aan een jachtpartij in de Kempen heeft 
deelgenomen. Bij zo'n gelegenheid zou hij dan in Olen terechtgekomen zijn." 
 
Bron: Harlinda Lox 


