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lt(' nroerligc Egnront lichtte ocnige benclen uit de bezettin-

,,r,rr rlor Vrltnmsche steden, wortde een goecl getal lrrrrdlieden

,r/ur r,n lrrrgrr.f z.ich ntot eene macht van lrl:in dan 10,000 rnalr

rrrrrl rlr glulzen. In hst mldden clermaand Juli verscheen hij
r,r'nril(lir,lrs voor hei l-ransche Legor', dat, met roof beladen,

7,//.t 2',./

Philips lI, zoon van Keizer Karel.

,rttt'l t'rnit Gre,veriin,$he i'angis d'en zeeihani, in llr,anrkli,ili mcend':

l,e trokken.

Iùgrnont cleed eene korte aanspraak tot zijn volk, $/'âarna

h i.i zich vooluitwierp en, door alle zijne mannen gevolgd,

lcg,cu de vijand,elijke sl,agorde inviel. Ei' ontstond een schril(-
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afl "€€r. 32 blz. 10 cèntiemer

ffiæ#mnItt loÏ0n Iail nùnnril( 00il$tlËflt[ [o ïffioliiËqnæ aU nil TffiH Tgtttlt
HENDruK Ycrsiêld mct vier fortrcllcn

cn ccn omslag ttan E. Walr aacnt

FEESTUITGAVE'

rp puik Engelsoh PaPier, 128 blrdr

mst nicuwc lotter godrukt

r lll rl errr ?rr*ooDotr;b çssf,;nltgtttr'ùt
'O r-

Prijs: fr. L.25

IXt irar is het voor l/laan-
deren och iubeiiaar. Het is een
ceuw soléden dat de grooto
echriive-r Hnrontr C lNscl nNcr
het lêver:tlicht zag' CoNsclar'{-
cE, do heroPwekkor van onl
volk.

%?-Y,"'";:;l,llf ii;'Jrî'Ë#:,,i\îiîLliii""'*U:ôî'lilhlli;I':'fl
Poosionnoilonr."ra'r. viiTi'i;'à8;''ô;;.,-;r IItrt:k' IX' Ëen àieuwo Moodcr'

u.- l. L)o iongcr"r,n.rrrn^"iiiËi'ï' ii;;Jt'k "'t'rrdt 
soldaat' Ill' ltottolon on

-i-ir.loî. tî-iràÀ uii r-o,ioîÀl'iv"vl'i.'* totg".''"llcn i' het lesor'

uI._ I Conscionce * aJ,îàiË"r'. itl'c;uni.i"ire te Kortriik. lll. conrcicnor

dr ucnsch. Munrci en'àYi Ëiôiiiiilii'i Ï 
-conscience's 

ôood on begrrfcnb.

ioli' rn*-rns ?ou {it prachtige uoi}-go3i:1i}ii:-b:î:ro(rtr r r.rurus 1"" "" haal waarin men zion
ton. Hot ic oen aaidoenlijk geschresen ver ., r-. !^^-L^-+:d^hton. Hot is oen aancloenlllk gescnreven verllddr w44rru ^""" "'-:
;î t;;;il doo tut'sut;. 
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;iffii ïffi ;hf;"il; ;oÀuïili1""r"aen grtoten schrijver van

T;î;;; iài vto""aeren is gegrâr'id'
ï Ii-Jî-; ii"ù ait volon''rrî,rsn zal ,loon storton vrn ont-

rooring.

Prijs per deel : fr. 0,75
Wie do rz deelen te samen neemt ontvangt hierbij kos-
teloos oon doon en nuttig boek ter waarile van6 Trank,

r. Viif weken in een luchtballon.
r. De Beis om de wereld in fll dagen
3. 0o Beis naar de maan.
+. ticltaël $trogoff de koorior van don Gzaan
S. Het Zwarte Goud.
6. Xaar het middelpunt der aardc;

Twintig duizend mijlen onder zee (Mdijt hllfrrrQ

Twintig duizend mijlen onder 2s6 (wutolijl hrlfrod)

H et G e h ei m z i n n i g E i lan d (Do lurùtsohipbroukclingen. )
Het Geheimzinnig Eiland (lb Vchtenc.)
Rebur de Yeroveraar
Wonderbaro Avonturen yan oen Chineel.

7.
8.

9.
ro.

Wre de tz schoonste werken van don boroemdon
schrijver JULES VERNE wil bezitton, bortollo dero
bij -onze 

.verkoopers of in 'i

!u [lm[s4tt Bullaq{rl,$t-willslrututr., ll, ÂrFullt
t

tr

rftm kfiz8r fialtl
t{ieuwe uitgave der beroemde werksn yan

JULES VER]IE
I2

II"
r2.

Eet wcrk ts btJ al onze ""tog.oJïio ln,vcrkrfiglaar goeteld tegen den prryr

ullltÛr0r!8$tt.,
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protestânf en de kerk vijandig, was de groote
meerderheid der vergadering oprecht katholiek,
en vroeg niets meer, dan de punten in het ver-
zoekschrift aangehaald. Deze laatste verdachten
de strekkingen aler anderen nog niet, en zouden
eeraler genegen geweest zijn dezelve te bestrlj-
den, dan te onclersteunen.

Eene onverwachte gebeurtenis deecl bljna a1ler
oogen open gaan. Door de onlusten en de gis-
ting der provinciën begunstigd, was het getal
protestantsche predikers aanzienlljker geworclen.
Antwerpen had aliijd een zeker getal luther-
aansche kooplieden bevat, die men ontzien had
om clen handel met Duitschland niet te bena-
deelen. (De koning had zelfs toegestemd den
bisschoppelijken zetel dier stad onbekleed. te

laten, om de vreemde kooplieden aangaancle
h,unne godsdienstige vrijheid gerust te stellen.)
Vlaanderen en Henegouwen waren overstroomal
rloor fransche Calvinisten, die het volk in ile
dorpen en ile omstreken der stad. deden samen-
scholen. Een handelscrisis, die voor een oogen-
blik de zaken gestaakt en de werkhuizen ge-

sloten had, haalde een gedeelte iler werkende
klagse over tot alles wat slechts een schljn had
van onlusten, van nieuwigheden, van maatschap-
pelijke omwenteling. De predikers werclen po-
pulair omd.at zlj de besùaancle wetten beschul-
digden I en daar hunne toespraken meer tegen de
zaken dan tegen de leeringen gericht waren, hitsten
z{j eene blinde menigte op, bij welke zich benden
van dwalende fransche gelukzoekers voegtlen. De

DE BEELDS'IORMERIJ.
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Onze bevolkiugen, aan de vrijheid gewencl en
overtuigd van het gevoel harer macht, waren
gemeenzaam en vertrouwenil, stout in hare be-
betoogingen, vuriger dan eerbiedig in hare ge-
hechtheid en lieten in alle zaken eene groote
behoefte aan rechtvaardigheid en rondborstig-
heid en als eene neiging tot gelijkheid., d.oor-
schljnen. De Spanjaarden hadilen de worsteling
tegen de Mooren, een oorlog vân ras en goils-
dienst tlie acht eeuwen geiluurd had, en welke
de gevoelens, cle inwoners, de gebruiken en ile
ryetten eene soort van wreerle stijfheitl hadden
ingeprent, geëiniligd. Tusschen hen was ale

men inquisiteurs noemde, kunnen instellen, zon-
iler tlat die naam opzien verwekte (1522). Ouile
verorcleningen straften de begunstigers der ket-
terij met den dood, en toen zij in de voorgaanile
eeuw op de waadlanders toegepast werden, had
er niemand om gemord: maar de keizerlijke
dekreten schenen de inquisitie in Spanje terug
te brengen en deetl een dagelijks aangloeienclen
tegenstanil ontstaan. De dreigende vormen waar-
mede ilie buitengewone rechtbank in het schier-
eilanil omringil was, kwam in de verbeeliling
der Belgen voor, als de maatstaf der sùrenghe-
den tlie men moest voorzien, indien men er in

PËILIP II.

tegenwoordigheid van den vorst indrukwekkenil,
zrjn gezag onwrikbaar, zijne rechtvaardigheid
cloor vrees omringil; men zou gezegil hebben
dat eene ijzeren hantl alleen tlat volk kon be-
teugelen en dat zijne instellingen, om geëerbie-
digil te worden, vreeselljk moesten schijnen.
Het was ilus onmogel{jk dai de sùaatkunilige
eenheid der twee natiën, anclers dan door den
dwang, kon bestaan.

Tljilens Karel de Y{jfile vreescle men reeds in
onze provinciën. onder het spaansch regiem te
zullen vallen. In zijne hoetlanigheid van Belg
hacl die monarch geene nieuwe maatregelen
kunnen nemen, tegen de uitbreitling der luther-
sche leeringen, en rechters van het geloof, tlie

gelukte in ons midilen, de na,volging dler vreemcle
wetten in fe voeren. De partijgangers cler nieuwe
leeringen vonclen een machtig wapen in de
vrees, clie cleze strenge en geheimzinnige rechts-
pleging, waaryan zij het tooneel nog verilonker-
clen, inboezemde. In hun geloof beilreigil, poog-
rlen zij de menigte ten voordeele harer vrijheden
in opschudding te brengen en op die wijze
gelukten zij, d.e uitvoering der strenge yerorale-

ningen des keizers te verdagen. Indien derge-
lijke onrust zich onder de regeering van Karel
had kunnen verspreiden, hoe sterk moest z{j
dan niet worclen onder ile heerschappij van z.iinen
zoon, clie zoo volkomen vreemd was aan onze
provinciën en hare rechten en nootlwentligheden,


