Belgie - základní informace
- název odvozen od keltského kmene - Belgové (doba železná)
- boje s G. Juliem Caesarem, Římané vítězí, vytváří provincii Belgium
- 5. století - pád římské říše, do Belgie pronikají Frankové (vládne Karel Veliký)
- pád franské říše - rozdělení územi Verdunskou smlouvou na : západofranskou říši (Karel Holý)
středofranskou říši (Lothar I.)
- hranici mezi říšemi tvoří tok řeky Šeldy
- Vznikají malá hrabství ( Flandry, Brabant)
-Flandy - hodně nezávislých městských států, ovládány elitami
- důsledek: v raném novověku skoro největší % urbanizace v Evropě
- rozvinutý obchod , textilní výroba -> malé státy bohatnou
- 15. století - nadvláda Burgundského vévodství <- porážka
- 1477 - španělská větev Habsburků (přebírá vládu)
- Osmdesátileté války ( 1568-1648)
- povstání odpůrců španělské vlády ( v popředí Vilém Oranžský)
-> S Nizozemí získává samostatnost
J Nizozemí (Belgie) - k povstání se nepřidala -> stále pod nadvládou španělů ->
-> tzv. Španělské Nizozemí
- 1714- nadvláda rakouských Habsburků (tzv,. Rakouské Nizozemí)
- území obsazuje Napoleon -> spojuje opět S Nizozemí i Belgii do jednoho království ¨
-> Spojené nizozemské království - králem Vilém I.
- 1830 - Revoluce v Bruselu
příčiny: Belgie narozdíl od S Nizozemí má malý vliv na hospodářství -> nezaměstnanost
Belgie požaduje ochranu trhu zavedením cla, Nizozemci chtějí volný obchod
Úřední místa jsou svěřena pouze Nizozemcům
Náboženské a kulturní rozdíly
průběh: start revoluce - zmocnění radnice a jiných budov
Vilém I. nechce připustit rozdělení -> krvavé boje - pro Viléma neúspěšné
vyhlášena provizorní vláda
1830 - Belgie je nezávislý stát, vyhlášena ústava, první král - Leopold I.
1839 - oficiálně uznána nezávislost - Londýnská smlouva
Leopold II. - syn Leopolda I., získal velké bohatství z Konga ( = důležitá africká kolonie)
- tvrdý, bezcitný, za jeho vlády belgie silná a bohatá
Albert I. - synovec Leopolda II., vláda během 1. světové války
1. světová válka - Belgie je neutrální stát, Německo neutralitu neuznává a chce přes B. přejít do
Francie
- Albert v čele armády, ztráta velké části Belgie
- později jí získá zpět, uznávám jako národníí hrdina
1921 - Vzniká Belgicko-lucemburská ekonomická unie
-vytvožení měnové unie ( - možnost používat lucemburský frank v belgii a naopak)

