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- Dc tlootl is zacht wannecr men

gctuoet ziet, \r'anneel- Cij dat aurlere

ecurvigc getrnli, belourvhsbbend toelacht.

het andere lerren 1e

'leven, rlat . van het

Een feestmaal ten ti.1de van Keizer .Karel.

Zij wierf zich noder op eene bank.
De Jrriestet" poogde Jehane te troosten.
Dbch zij rrrur.melale stee,cls :

Eeizer Karel SO



Int'ueschontijd haalde men de verkoolde lijken dcr misda-

cligers uit het smeulonde vuur en legde ze in eene liist.
Gencchtigheid was gedaan !

I{OOFD'SIIJK tr,XXVI.

DE TROONAFSTAND

Ontnroorligd, uiigeput, oucl r.ôôr- de grijsheid, hacl Iirruel Y
bssloten vaarwgl te zeggen aan rle grooùheicl clie zoo z\4'aa,l

op zijn bestaan hacl geduukt.

Eot'st bosloot hij afstand. te doen in cle Nlcimaantl van hel
jaari 1555, doch ten gevolge vau talrijke staaisornstantlig-
heclen werd hem dit belet en werd cle dag vastgestold op 25

October 1555.

D'e vorst hacl dien Zomet tah.ijke. atgevaarcligden ontvan-
gen, rvclke hem nog h,ulde brachten.

Ni,ots kon dit b,esluit velanderen.
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l{eizer Karel in ccne Vlaamsche herberg

De volst bracht eenige genoegelijke. uren cloor nlet rien

rijk gewolden pel<ker', maar de vreugd'e van vroeger. kwitnr

niet meer terug, alles had ee'n andere kleur, een andele iint
gckregen.

Neen, et was iets in het harte va"n ilen vorst g€brolien.

Des andelenclaags trok hij cle stad nit, Iangs de Scheltle,
()p weg naar Audenaetde... Maa.r, neen, daar maalite trij plots

reohtsomkeel en ontweeii de baan,.. hij zou het leed nietkun-
rreri torschen dat hem daal te wachten stond.

Jannekin \\ras al lange clood, en met haar al zijne rust.

Vooruit ! Tertrg naar Bl'ussel. Er wlong hem iets de kcel

dat hem bijna stikken deed.

En in rvilden rit vloog hij ove,r cle baan in de richtirig
van Aalst.

Eelst claar weld het kalmel in zijn gemoed, was de siolm

oYergewaaid.



1583

Hij zou zich naal Spanle begeven te Estramadure, in hct

lilooster van Sint-Just.
Doch alvolens zijn vaderland, te vollaten besloot hij nug

cons de bijzondersto steclen van Vlaaltle,ren, te bezocken :

Cient, Antwqfpen, Blugge, Ieperen, onz. 'lal van herinnerin-

Élen wâren hem bijgeblevern. Gansch alleen besloot hij te ve,r-

tlel<ken. Op een schoonen tlag der maand l,laart volbracht hi.i

zijn be.sluit. Eerst begaf hij zicb naal Antwerpen.
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I/ersisrd çut viar portrcttes

cn ecn omslag aan E. Walrml
FEESTUITGAVE,

op puik f,ngolsoh papier, tr18 bb&
mst nieuwe letter geilrult

Prijs fr. L.25

Dlt iaar is het voor Vlaan-
rleren een jubeljaar. Het is oen
eeuw geléden dat de groota
schriiver HnNonrr ConscrENcr
het lêvensliclnt zag. CoNscrcN-
cr, de heropwekker van ons
volk.

Ieder Vlaming zou dit prachtige boek moeten in huis bezit-
tan. Het is een aaidoerrliiliseschrëven verhaal waarin meu zien
aal hoe uit den tertgerelr,'z.ieïielijken hnaap, uit den teerhitrtigeu
soldaat en den schamelen onclerwijzer den grooterl schrr1ver van
f,)e Leeuu aan Vlaanderen is gegrooid.

Het ie oon book dat veleritrâr*on zal doen storten van ont-
roering. .....__-
TNHOUD : I. - I. De Boekenvriend. II. Moeder Consôience vertelt' III'Vader'-C"".ilèn"à 

ver telt. IV. Hendrik geneest. V. Drocfheid. VI. Op straat.-Vll'-De
Èocsienncllenkelder. VllI. In dàr: Groenen Hoek. IX. Een nieuwe Moedcr.

fl.- l' l)e r(,nseschoolrneester. II. tlendrik wordtsoldaat. III. Betteken en
Lieske,, (i. ilag bij Louven. lV. Verdere lotgevallen in het leger.

rti.- t. (irp.5çisnls t"e Antwetpcn. l[. Cr,rrscieilce te-Kortrijt. lll' Conscience
elr mensch. IV. Conscience's iropulariteit. V. Conscience's dood en begrafenis.
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Wffiffi ffiMËUMI KffiflfiI
Nieuwe uitgave der beroemde werken van

JULHS VHR$IE
I t deelen in gekleurden o{rlsLag

Prijs per ded : fr. 0.75
Wie do re deelen to mmen ncomt ontvangt hierbij kos-
teloos oon sshoon en nuttig boek ter waardo vsnb frank.

r. tlilf weken h een luchtballon.
r. Oe Reis om do wcrcU in 80 degû&

3. Be BelS naar de m*n.
+. Hioftaêl $trcgof de kccrbr van dm Gzaan

S. Het Lwartu Gutd.
6. taar het niddelpunt dor aerda
Z. Twintig duizend miilen snder zee (od.lijt ha,lfronil)

8. Twintig duizend miilen onder 766 (wo$olijk halfrout)

g. H et Geh eirnzin n ig Ë iland (Ilo luchtsehipbrouholingon.)

ro. [!et fiehefunzimnig Ëiland (lb Vuiabno.)
rr. RgburdeYerovenaar
rr. Wsndenbars Avonturen yan eon Chinees,

Wre de rz schoonste werken van don boroomdon
rchrijver JULES VERNE wil beaitton, bortollo dezo
bij*onze verkoopers of in
H Aemffimq W[ffeng&1,$lwûmnfl$u., fl, fifiun

IIet werk is bij al onze verkoopers ts
rerkrfigbaar gesteld tegen den priis van l$r1

ffifililiitnr l[KfrflHflËI", $l-trn{lllsnrurfl$$lr., &tr, fifltrllff$on



De Vroolijke Daden'

KEIZE,F" KAREL

NIEUV\IE UITGAVE

ANTWERPEN
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was. moesten de eischen van zijnen nieuwen
staat weldra zijn geilrag besturen. Iloe zou tle
meester yan zooyele stateu zijne staatkunile heb-

HUIS VAN OOSTENRIJK.

gen der Belgeu zou behartigerr ? en zou
geene dwaze verwaanilheid geweest zljn te
looven, dai hij het beheer der helft van
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EEN NOENMÀAL AÀN EET HOF VÂN KAREI] V.

ben kunnen regelen volgens ile wenschen of ile
nooilweniligheden van het kleinste zljner vorsten-
dommen? Kon men hopen tlat h!j, keizer iler
Duitschers, koning der Spanjaarden, meester van
een ged.eelte yan Italië, v66r alles, de belan-

beschaafde Europa zou doen afhangen van het
welzljn onzer provinciën?

Terwljl men alilus koelbloedig de toekomst
beschouwde die voor ons lanil weril voorbereicl,
was het vooruitzicht schrikverwekkend. Zond.ev


