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DE HELDENDOOD VAN ANNEESSENS.

I

- 
Goeden dag, meester Anneegsens, groette een

burger, die op een zomerdag van.'t jaar 1718 de werk'
plaats van een stoelenclraaier in de Gasthuisstraat ts
Brussel binnentrad.

- 
Ç'66lsn dag, heer Bareliers;. groette Frans An-

rreessens, de eigenaar der zaak, beleefd terug,

- 
Ik- àou gaarne willen, dat ge me een gemakkelij ,

lcên en sierlijken zetel maaktet, hernam Bareliers.

- 
Dat kan, antwoordde Anneessens lachend. Een,

'"lr'aar.ge heerlijk in rust na een vermoeienden dag.

- Juist... Ilc word al een dagje ouder...

- 
\[a1 moet ik dan wel zeggen ?

En Anneessens wees naar zijn reeds grijzendc harcn"
-- Ja, ik ben wel wat jonger dan gij. meester. ma?.r

gij zijt klocker.



. Ik ben, God zij dank, goed gezond. Wil ik u

scnige modellen van zetels toonen ?

* Dat is goed.

Ze waren het spoedig over de houtsoort, den vorn
en den prijs eens.

'..."- Ge zult tevreden zijn, verklaarde Anneessens.

- 
Ja, dat weet ik wel. uw werk is in gansch Brus-

sel be'kend. ,En 't is wel verdiend, dat ze u tot dekert

'ran Sint-Niklaas en tot hoofddeken der Kruisbooggil-
ce gekozen hebben en zoo tot een d,er bestuurderg van
('nze sted.

-_ Een moeilijke taak tegenwoordig, heer Barelierr,

- Ja !... We zijn niet vrij, hé... De Oostenriikers
,,pelen den baas in ons land. iEn hun keizer, ginder te
\ffeenen, heeft ons ee:r landvoogd gegeven, die zich
niei mei oiis bemoeit.

-- Prins Eugenius v;rn Savooie vecht tegen de T',r.
ken.

-- Ik weet hel. Maar hij heeft ons een plaatsvervan-
:ter opgesolferd, markgraaf de Prié, die vroeger een
,rrme drommr,l was, r{an van den prins allerlei postjes
kreeg en nu blaakt van hoogmoeci en ons als een hoop
.'ee beirandelt, sprak Bareliers vinnig.

- 
esshlyaardig is de markgraaf d: Prié niet, zei

Annee.-sers. Wij, dekenen der gilden, zouden moeten
tlouw zwercn aan valsche reglemenien. Wij weigerer^
iratuurlijk. lJrussel heeft zijn eigen wetten, die ons toch
wat vrijheid v'aarb,rrgen. En we leggen maar den ee.l
af op die echte reglementen.

*4*

* Ge zijt dus niet van plan toe te geven ? vroeg
i.lareliers.

* Ik, nooit !.., Dan zou ik het volk verloochenen,
iat vertrouwen in mij stelt. AIs we die ,nieuwe rég!,:-
rrlenten erkennen, doet maarschalk Prié wat hij wil er:,

zal hij de Brusselaars vooral zware belastingen doen
oeta]en.

- 
Dat'is waar t Maar als hij u dwingt ?

- 
I{ij kan me den eed niet uit den moncl rukken I

iprak Anneessens fier.
* Dus, gij houdt vol )
_ r. I

- 
ik bewonder u... En cie andere dekens ?

- 
O, zij handeien als ik, misschien Van ypen uit.

gezonderd. Die is zwalc va,n karakter.
-_- Dat is de tinbewerlcer ?

- .Ia... Wc hopen, dat hij naar ons en niet naar dr:
,,rienden der Oostenrijkers zal luisteren.

Bareliers bleef dan nog wât praten, en nam dan rnin-
raam afscheid.

Anneessens sprak daarna met Rolf, den oudsten
ct.et leerjongcrrs, over cle bestelling.

Rolf was ongeveer zeventien jaar en arbeidde reed,r
iang bij meester Anneessens. Hij vervulde goed zijn
taa'k, zoowel het stoeld.raaien als het leidekken, oolc
. en bedrijf van Anneessens.

_- Bareliers schij,nt er wâer boven op te geraken,
zei Anneessens. I-lij is een tijd bijna arm geweest, daar
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hij veel geld verloor in een failliet' Hij doet zeker

weer goede zaken"'
. - Als het maar eerlijkç zaken zijn, meester' merk"

t,: Rolf oP

-- Wat bedoelt ge )
* Gisteravond zag ik mijnheer Bareliets met den

O:rstenrijkschen spion Frisius Worth wan'lelen'

-- ls dat waar ?

-- Ja, meester...

- 
Natuurlij,k geloof ilc u, Rolf, maar ih vraag da;

eigenlijk door verbaz)ng... Bateliers voer daar esen

roo heftig over de Oostenrijkers uit.

= Ja, meester, maar was het niet om u te misleiden

en u beter te kunnen uithooren ?

- Jengen, ge kunt eelijk hebben I Bareliers woeg
inderdaad naar mijn houding als deken. En de bestel-

llng van dien zetel moet dan zeker een list zijn, orn

mijn vertrouwen te winnen. Zou Bareiiers zoo valsch

zjjn... Ik wil niet te vroeg oordeelen, maar zal op mijr:

l,oede zijn. Nu, wat ik hetn gezegd heb, weet heel de

stad, en verberg ik voor niemand. Ilc leg den ee L niet

af op de valsche reglementen. Ik zai ni,arhgtairf de

Prié niet helpren, om ons Bruseelsch volk zware lasten

ie <{oen betalen. 'We rnaken den zetel, doch zujien Ba-

r :'iets in 't oog houden. 't Is treurig, maar ik rveet, dat
we veel stadsgenooten niet kunnen vertrouwen

Dien avoncl kreeg Frans Anneessens weer bezoek.

Fiet was nu in zijn huiE naagt de werkplaats. En ùo$
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zijn ergernis Lwam lirisius !ilorti' h"rfr "pt.k"r], een
t)ostenrijker, die reeds als "e.r upio.,{ bekend stond..
Anneessens groette hem koel.

- 
!\1[6is;sv, zei Worth, in zijn gebrolien Vlaamsèh

ich komrne eins met u praten; ich weet dat gij 
""r, 

o"r\
standig mensch zijt. Gij arbeidt, maar er is nicht vee!
toe verdienen...

- 
O, mijnheer. ik heb mijn brood en ben er tevre-

den mee, verzekercie de deken op rustigenl toon.

-Ju, 
ju... brood... NIaar eij wilt auch feisch e.r

. èen goete flessche wijn, hernanr Worth lachend. W j
sein a]lein, rneiister Anneessens. Marlcgraaf de Pr!é
r'raagt u den eid.te doen... Gij durft nicht voor cle
doeme voll<. Maar was geeft gij om die doeme volk.

-Neen. 
mijnheer, als ik weiger is het niet urt v.ees

voor het volk, nraar uit eerlij,l*heid. Mijn gewe'en ver-
biedt me valsche reglernenten te erkennen.
' * Och, w-â.s.,. qeiweten.,. egn mensch moes sein
voordeel zoeken... Raadsheer Bauwens zendt mij...
En de raaclsheer begrijpt nier, das kij zoo koppig zijt.
Van Ypen zal den eid doen...

- 
Dat moet hij weten.

* En andere dekens ook !

- 
Pa1 geloof ik niet t

- 
AIs kij das voorbild geeft. Zij doen was kij sagr.

Zij heuren nach Anneessens.

- 
Welnu, dan zal ik ze blijven àanraden trouw te

zrin aan hun volk.



* Och, was I 'Irouw, tïouw. '. gij zlit .sn \'6n ,le
me,isters van de siad en kan gell in de tassche krijgen

tVorth noemde een groote som,

- 
Das bezaalt Bauwens u, als kij de neid doei,

fluisterde hij.
Maar plots .4reep Anneessens Frisius Worth bii de:r

schoudef, duwde hem het kamertje uit, e'n zei ver'
ontwaardigd :

* Gii komt mli ,rmi<oopen, schurk ! Ge kent nre

niet... eri zeg aan Ba'uwens en aan de Prié, dat ik nooit
mijn volk zal verraden. En nu buiten !

Anneessens opende de voovdeur, Frisius Worth wlï"
tle nog parlernenteeren, maar hij vloog de straat op

e,r had rnoeite om op_ de been te blijven.
Toen keek hij naar het huis en stak woedend ,-lc

handen uit :

- 
pss'm'k6pf... gij wilt geen geid... dan sal gij.'t

anders leeren ! siste.hij.
Anneessens was weer kalm, toen hij de woonliamer

binnen trad. Daar zaten zijn vrouw, zijn oudste, zie-
i'elijke dochter Geertruida en zijn overige kinderen.
De vader vertelde, wat er gebeurd was.

- 
O, man, ik keur het natuurlijh goed, dat gij zot,

hebt gehandeld, zei zijn vrouw.'En het was 't beste ant-
rvoord aan dien verachtelijken man* hem aan de detrr
:e zetten. Maar ik vree6 nog erge dingen"

- 
Tcch zai ik rnijn plicht doen.

.- Ja, dat weet ik. God helpe ons.

* Als inarkgraaf d.e Prié ondervindt,
kens, vertcgenr,r'oordigers van het volk,
i,ouden, zal hij misschien toegel-en en
crkennen. Maar nernen wii cie valsche

dai
voe:
onzè

wij, de-
bij stek
rechten
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êân, dan eischt hij meer en meer. Hij verschoont de

gïooten er, rij'ken en wil de arbeiders en eenvoudi.ge

burgers de grootste belastingen laten opbrengen. Zelf
leeft hij al$ een prins, in groote weelde. Hij begun-
stigt allerle! Oostenrijksche avonturiers en ook landge"-l
nooten, dielhem vleien. Zoa een is raadsheer Bauwens,
die slechts piltr eigen voordeel zoekt.

.- Ma"f meester,. het Brusselsche volk staat aair
uw zijde, r4êrzelcerde Rolf, die bij Anneessens inwoon-
ce en er als een eigen zoon behandeld werd

Ceertruida, de ziekelijke dochter, keelc haa.r vader
bewonderend aan. Ze had hem zoo lief.

Anneessens vertelde, clat Bareliers dien dag geweeet
!v as.

--- Hij rnoet Frisius Worth ingelicht hebben, mee! -
oe de deken.

- 
Ja, meest{:r, en de Oostenrijkers weten, dat <l,r

a.ndere dekens na.ar u luisteren. Als gij toegeeft, doen
;.jj het ook. En daarom wil de Prié u winnen.

- 
We zullen .eenclrachtig weigeren valschheid ie

plegen, besloot Anneessens.
Nog geruimen iijd zater, ze te praten. Rolf meentte

een verdacht geluicl te hooren buiten arn 't raam, Hij
sloop naar boven en opende zacht een venster. Bene-
den stond een man te luisteren, wat daar binnen ge-
r,proken werd.

$olf haalcle vli,g
clen spion uit.

Bareliers sprong

een kan water en goot deze over

verschrikt achteruit.
_ t0 _

.'-.: Hond van de Oostenrijkers I s.hoid Rolf. Ja.
mijnheer Bareliers, iI< herken u wel... Ge zrrlt nu niet
rneer om uw mooien zetel homn, hé ! Maar ge zourlt
el ook niet in kunnen rusten, want ge moet loopen en
ilaven om ùw Judasgeld te verdienen.

Bareliers ântwoordde niets, en verwijderde zich
vlug.

Rolf vertelde beneden, wat hij gedaan had. De kirr.
deren lachten. Anrreessens schudde het hoofd.

-. 
Hoe kan een mensch zoo valsch zijn, sprak hij.

lvlij vriendeiijk komen bezoeken. op Prié schelden err
clan eigen voik verloochenen"

Neen, dat begreep de deken niet, omdat hij zelf
zoo eerlijk was.

In zijn avondgebeci vroeg hij Gods bescherminij
c ver zijn gezin. . .

Anneessens zei niet alles, wat hij dacht, om vrouw
en kinderen niet te verontrusten,.. Maàr hij vreesde,
dat er erge dingen konden gebeuren.

il.

De dekens werden naar het stadhuis geroepen. Een
,'riend, deken Coppens, kwam Anneessens afhalen. Ze

hadden notg wat tijd, en pl"aten samen in de zijkamer.
Daar trad Geertruida binnen. Ze ging op haar va-

cler Loe, d.ie in den fraaien zetel zat, zijn proefstuk van
jaren geleden, toen hij meester werd. Coppens ging er
achter staan, ontroerd .door den blik uit Geertruida's
orrgen..

- lt *



: Vadeï, ga niet naar het stadhuis, smeekte de

r:lochter.
_* Maar kind, waaronl zou :k thuis blijvenl

- 
I'h heb wannacht zoo akelig gedroomd, vade:.

N4arkgraaf de Prié liet u dooy soldat.rn naar de gevan-
genis brengen. Ën hij grijnsde naal pij en zei, dat gii
zoudt sterven. Ik we.rd toerr walcker, rnaar ik voel mr.:.

al heel clen dag zoo akelig.
En weenend i:uste ûeertruida haar vader, hem wer:r

r,ragend thuis te blijven.
* Lief kind, drocinen is immers bedrog, zei An"

rr eessens,
._- Maar de markgraa{ is boos op u.
--..- Moet ik aan rnijn ptricht verzaken ?

* fr.J6s11 I lVeiger den eeci., vader, maar blijf wr:g
van het stadhuis !

*- Neen, Iç.ind, dat kan niet. I)e menschen en ook
tlt. Oostenrijkers zouden rieni<en, dat ik verflauw irr
ineijn u'eigering. De rnarkgraaf zal ons weer yragen <.le.r

eed op liet valsche reglemect te doen en we moeterr
i:pnieuw nadrukhelijk verkiaren, dat we alleen onee
r.trde wetten erkennen.

Anneesse ils trûLrstte ûeertrui,da èn ging dan ffl(rt
Coppei-r-* heen, na ook zijn vrouw harteliitr< begroet te
i"ebben.

I{et zieke rneisje oogde haar vader na.
* O, Cod, breng vader ÈeruE I bacj ze"

De dekens, die op het stadhuig zetelden lvârÊD €€.rr":"

gezind. De marhgraaf de Frié had hen gedreigd' Ma.ir
ze weigerden den eed op 't valsche regle'ment af te ler;-

gen. Slechts één gaf tcre en voldeed âan 'r:. verlangcn
van den landvoogd. Deze laatste wa; ," ,t*t6"*'erkr:r
Van Ypen. l\4en wist, dat hij zwak was.

Terwijl hij trouw z$'oer aan de onrechtvaardige wet-
ten, veriiete,n Anneessens en de anderen veront',!'aar'
digd het stadhuis. Op de,Groote Markt stond een groo-
r: menigte, rvelke met ongeduld den uitslag der ver'

;zrdering afwachtte.

- 
Niemand heeft toch den :ed afgelegd ? klonk

i,et luid uit den volLshoop.

- 
Helaas, antwoordde een der dekens, Van Ypen

heeft gezworen I

-* Op de vaische reglernenten )

- Ja...
__ pr6s6[ aan den verrader ! riep rnen.
* Ja, hij moet sterven...
Anneessens wi.lde het volk tot bedaren brengen,

rnaar men luisterde niet.
* Van Ypen is een verrader ! klonk iret van aile

kanten. En hij verdient den dood.
Van Ypen, die op 't stadhuis gebleven was, hoorde

<lie vreeselijke hreten,
* $/61 moet ik doen, wat rnoet ik doen ! vroeg hij

v"'anhopig. 't Volk zal mij dooden ! Ach, mijn vrourv,
nrijn ongelukhige Linderkens i
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Hij beefde van'angst.

- 
Spoedig, r'lucht langs de achterpoor't I riep '!e

irurgerneester, die zelf verbleekte, want hij had al 't

rnogelijke gedaan, om den deken tot 't afleggen valr

<-jen eed te bewegen.

- 
Dood aan Van Ypen! huilde daar buiten de me'

n igte.

- 
Vlucht eer het te laat is ! drong de burgemeester

r ogrrraals aan.

Hij leidde hem mee naar de achterdeur van hst

utadhuis en duwde hem op straat, zeç{gende :

* Maak dat ge rap thuis komt !

- 
Daar is de verrader ! riepen eenige burgers, dr':

c,e ontsnapping langs dien kant vermoed en daarorn

de wacht aan de achterzijde gehouden hadden.

En.en rvrenigte zette Van Ypen na. 't Was een wl -

tie jacht.
Angstig rende Van Ypen voort. Hij vluchtte in Ce

Steenstraat, in het huis van den wijnkoopman Useweel

en liep bijna den verbluften wijnhandeiaar omver,
?ag een trap en snelde naar boven.

I.Jseweel sioeg de deur in 't slot. De menigte w'ilde
binnendringen, maar werd eeni€en tijd weeihouden
cioor de komst van de politie.

Die gel':kte erin de menigte eenige oogenblikken te.
rug te dringen, maar moest dan zelf vluchten. Intu"-
s,:hen was Van Ypen door het znlderr.enster geklonr-
men en langs de daken gevlucht. Aldus bereilcte hii

cie woning van een vriend, waar soldaten van deit

rnarkgraaf hem afhaalden. Het volk u'ilde dan V'e r

l'pens' huis verwoesten, maar Iiet dit op het gesmeek

!an vrouw Van Ypen, die weenend uitriep, dat de bur
gÉmeester haal man verleid had den eed af te leggen.

- 
Naar den burgeneester ! Zijn woning moct ge-

l,lunderd worden ! riep een burger, die medeiijd€n g j'
r oelde met de zwakke vrouw.

De menigte verliet cle Bisschopstraat waar Va'r
Ypen's huis stond, en holde naar de woning van bur-

L:€meester 
'Walhorn. De deur gesloten vindendé en na

rruchteloos gepoogd te hebben ze te verbrijzelen,
sioegen eenigen de ruiten aan stukken en drongerr
langs dien weg binnen. Burgemeester's vrouw en krn-
<ieren hadden nauwelijl<s den tijd !angs achteren t.:

r:uchten. Al de meubelen werden vernield, de ko,ri-
Lraarheden op straat gegooid. En toen de gewapende
r.racht verscheen, was er schier niets meer heel in :lr'
r oormalige rijl<e woning.

En dç opstand breidde zich uit. Den ganschen nacht
Fleef Brussel roerig. Den volgenden morgen was cie

t-:estand nog dreigender. De soldaten bleken niet in
staat, den opstand te dernpen. H9t volk brak de keien
uit den grond ep verspeïde de straten.

Markgr.,af de Prié zag zich gedwonge::r t,rc: re geven.
L)e clekens mochten den eed op de oude reqlsyn6nlsn
a fleggen. En 't oproer verkeerde in een feest. Met bf cre-

rnen, g?oen en takken, door.kruisten de burgers zi!,.
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;;end de stad. 's Avonds werden de huizen verlieht.
f)e landvoogd aanschouwde de feestvreugde.
"-- Dwazen, mour-pelde hij, ge meent te overwinnen.

Doch wacht, rnijn tijd is nog niet gekomen !

Van Ypen cn Walhorn hadden voorloopig de staci
.' erlaten.

Telker:s kwarnen er groepen burgers v6ôr het hui,',
lan Frans Anneessens. Men juichteden deken toe, ool
zijn kioekheid en trour,r'.

Geertruida voelde zich gelukkig, omdat haar vader
zr,c, geëerd werd. tr-laar drocm was dan toch bedrco,
â,'evr'eest,

Maar Annees$ens w-ist wel, dat de strijd met mark.
"lriraf de Prié niet geëindigd was.

Eenigeri tijd was het thans rustig te Brussel.
Maar in .iuli i<wam er nieuwe beroering: De mark-

g-raerf wil'.le nieu-,..re belastingen heffen. De dekens, clie
,'p het stadhuis zetelr:len, moesten die goedkeu ren. 2,.
weigelden. Annee.ssens betoogde, dat de vertleeling
L\nrechtvaâ.rdig was. De rijken betaalden te weinig, rJ,;
a:'beiders en burgers te veel.

-** Maar zult g.ij dan altijd tegeo mij rrerzetten ! rieyl
:ie Prié uit.

-- Als gij onrecl;tvaardig zijt, ja ! antwoordde Al.
!]eessens. Wij zijn hier om .Je vrijheid van het volk te
"'erdedigen.

$7eer stond het volk op de markt samengehoopt

- 16 --"

F-rr het hoorde wat er gebeurd was.
* We moeten nogmaals toonen, dat we niet als

slaven behandeld willen worden ! schreeuwde er een'

- 
Ja, ja ! klonk het.

'En m.n riep elkaar toe, eenige huizen van. Oosten-

iilksche ambtenaren te plunderen.

-Vrienden, 
geen geweld, smeekte Anneessens'

Dan lokt ge ander geweld uit. Onze zaak is te rechi
vaardig, om ze d'oor oproer te bederven. Vertrouryt
L.p' uw dekens I

Maar er werd niet geluisterd naar den wijzen man.
L,n er brak weer oproer uit. Veel gebouwen der rege.:-
ring .en woningen, werden geplunderd. E:: zooals her

can gaat sloegen dieven hun slag.
B,areliers ging aan den landvoogd vertellen, dat An-

lreessens het volk tot oproer aangezet had,

- 
Hij zal er wel voor boeten ! verzekerde de Prié.

De valsche spion hield zich verborgen. Hij durfde
r;iet onder 't volk komen. Anders zou hij gehoord heb-
ben, hoe Anneessens de menigte tot kalmte aanmaarr-
cie.

Maar de Judas wilde Anneessens uit haat in 't on-
leluk brengen. Toch had .le goede man hem nooit iets
nrisdaan, Maar zoo bestaat een.verraCer...

De Prié kree.g meer soldaten en bedwong het opïoer.
'foen eischte hij opeens weer, dat de dekens den eetj
op het valsch reglsrnsnl zouden afleggen.

- 
Wij hebben in Mei trouw gezworen aan, onze wet-

t-,tr:l
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ten en we leggen geen anderen eed af ! verklaarden
/\nneessens en zijn gezellen.

Van Yp.n was no3' niet in de stad terug. De Pne
;,911 lnryapk nemen.

III.

Maanden qingen voorbi;'. Telkens trachtte mar!ç-
graaf de Prié de dekens te bewegen zijn zin te do:n
en de nieuwe regiementen te erkennen.

Anneessens en zijn vrienden weigercien. Ze wister',
dat de landvoogd steeds meer soidaten cieed komen.

Op een Maandag van I 71 9 kreeg Anneessens ec:rr

boodschap, of hij eens bij den commandant Kevehuj -

ir'r wilde komen, om het dak na te zien. Hij ging cr
l,een. Pas binnen, r+'erd hij door soldaten g-evangen ge

I' ornen.
I-leftie protesteerde hij tegen die valschheid, nraar

het hielp niet. Ook de andere dekens, Coppens, l)r:
Iiaeze, Lejeune en Vander Borght werden listig ge-

'angen genomen. llen voerde de dekens naar dr'
Steenpoor'tgevangenis.

Rolf bracht dit vreeselijk nieuws thuis, En ge kunt
Cenken, welk een droefheid er heerschte. GeertruiCa
v,as in die dagen zieker en lag voortdurend te bed. En
nu daclit ze aan dien boozen droom van vroeger.

Het volk was woedend en stroornde joelend nanr
le markt. l\4aar de markgraaf liet iret dool zijn solda.
ten uiteen drijven.

Dc landvoogd zou nu wraak nemen.

-* !8 --

lv.

Zes maanden en vijf dagen duurde de gevangen.
sr:hap der dehens. Eindelijk werd hun lot beslist. Htrr.-
ire ergste vijanden, markgraaf de Prié, burgemeester
Walhorn, raadsheeren Duchène en Charliers zegevier-
dr.'n. De raad van Brabant veroordeeide Lejeune, De
llaeze, Coppens en Vander Borght, lmmers de laatste,
d,:e door zijne welsprekendheid den grootsten invloel
cp 't volk uitgeoefend had, werd door de Prié het
nreest gehaat.

Maandag lB Septernber trad den griffier van de:
raad van Brabant, Schouten, in de cel van Anneessens.

De deken was door de harde gevansenschap zeer
r ermagerd en bleek geworden. i-lij had ook veei gele-
clen. In al 61ie maanden had hij vrouw en kinderen niet
rnogen zien. I-{et rvas .hem geweigerd geworden zijn
Itaschen te houden. De cei was duf.

En dat-t stelde men valsche getuigen tegenover henl,
die allerlei leugens opdischten, als zou Anneessens toi
cpstand aangezet hebben. Ook Bareiiers was dit kome,,
.,erklaren.

Het waren droevige dagen geweest voor den eerl:i,,
I'en deken.

Hij groette den griffier, die zeer stroef keek.

- 
Is er nieuws ? vroeg Anneessens,

* Ik [om u melden, dat de raad van Brabant u te..
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clood veroordeeld'heeft, en dat morgen uw vonnis uii"
gevoerd zal worden.

Anneessens bleef zeer kalm.

- 
Morgen ? Dan mag ik toch heden nog mijr

vrouw en kinderen zien ) vroeg hij.

- 
Die gunst wordt u toegestaan.

De griffier ging heen. Anneessens ging v66r de tr;r-
lies van het hooge venster. Hij bemerkte eenige vrien-
den op straat. Doch soldaten verhinderden hen te nn-
deren. De deken wees naar zijn hals. De burgers ver-
stonden hem en bliksemsnel verspreid.de zich door
Brussel het vreeselijk nieuws :

- 
pe'ksn Anneessens zal onthoofd worden I

De veroordeelde verliet de traliën en zette zich rp
rijn bed. Hij dacht aan zijn vrouw en hinderen. Aile,'
rvas voorbij, alles... MorEen zou hij sterven ! Mor-
gerr zou de zieke Ceertruida weenen om haar vader: !

Morgen heerschte er eilende in het gezin... erger nog,
inorgen was de woning die van vrouw en kinderen niet
rrleer, want alie goederen waren verbeurd verkiaard !

De landvoogd braci'rt het gezin in ellende.
Dit alles overpeinsde Anneessens en het werd henr

zoo treurig om het hart, dat hij bezwijmd op zijn bed
rreerviel.

De cipier moest hem tot bezinning brengen, toen tle
iamilie een uur later aan de gevangenis verscheen. J)i:
rnoeder en de kinderen. Geertruida w-erd op een baa:r
gedragen. Ze was te zwak om te gaan.
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*21 

-

Antr".ss"tr" beheerschte zich. Eindelijk zou hij zii.r
geliefden terug zien. Maar voor 't laatst... Morgcrr
'noest hij sterven..'

De ongelukkige vrouw en L,inderen traden de akeii-
ge cel binnen. Er was een boodschap gekornen, dat ze

iadelijk naar de gevangenis moesten gaan.

Maar Rolf had op de straat het vreeselijk nieuws
reeds gehoord en het voorzichtig thuis meegecleeid.

- 
O, Frans, is het waar... is het rgaar I snikte s1e

moeder. Zullen ze u ter dood brengen,,.
Droevig knikte de deken.
--- Vader ! gilde Geertruida.
En ze zonk van de draagbaar op den rand van hr,-'i

bed en klemde haar vader vast :

- 
laq3 mij naar den landvoogd brengen ! smeekce

ze. Hij zal zien, hoe ziek ik ben en rnedelijden hebben.
Ln ik zal hem smeeken u te laten leven...

- 
Neen kind, ik wil geen genade vragen, want :k

heb niets misdaan, sprak de deken. Ik zal rustig ste,-
ven voor een edele zaak. En ik ben liever in mijn plaals
dan in die van den landvoogd.

- 
Is het morgen ? vroeg de moeder weenend.

- Ja...

- 
O, hoe kunnen ze ! Is er dan geen recht meer

op de wereld ! Gij, zoo goed, zoo edel !

Vrouw Anneessens zat eLan de zijde van hem, me.t
rvien zij zooveel geiu,kkige jaren d.oorgebracht had. Lle
oudste zonen klemden de tanden opeen en balden clc
vuisten.



J':-: fi,1eri* mij naar den landvoogd I smeekte Geei'
truida weer. Hij moet het vonnis verbreken I

- 
Neen, eei de deken fier, wij vragen geen genad.e'

N{ijn vrienden hebben mijn vrij'heid geeischt... echter

1.e vergeefs. Maar genade wil ik niet ! Die verzoekt
men alleen voor misdadigers I Ik zai moedig sterverl
als n'rarteiaar voor de voll<szaak, welke ik imrner naar

mijn beste weten verciedigd heb.

De geliefden hadden elkander nog veel te zeggen.

Doch ze konden de wo,:rden niet vinden. Ë,r werd al,
leen eeweend.

*'t Is tijd !lclonk de stem van den cipier.

- 
Kinderen, knielt neer, dat ik u mijn zegen geef,

sprak de deken.
Daar lagen ze. en ook Geertruida was op den vloer

sedaald, met het hoofd tegen vaders knieen.

- 
O, God, ik geef mijn vrouw en kinderen in u.,.r

[roede, bad Anneessens. Helpt en troost hen..,
Dan sprak hij plechtig den zegen uit en teelcende

elk voorhoofd m"t een kruis.
De eipier keek om de deur toe. Hij was oûL on+,^

roerd.
* Waar rs Rolf ) vroeg de deken.

- 
,Hij rnocht niet binnen komen. antwoorclde tlE

ôtidste zoôfi.
*- Hij is geen eigen kind. Croet hem en dank hem

çolc voor zijn goede zorgen... Hij zai u steunen... eri
gij, jongen, zoo richtte Anneessens zich tot zrin orrd-
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gten zoon, ik vertrouw u moeder en broers on zusters
toe. Het is een zware taak, maar ge zult uw i:est doen.

Snikkend beloofde de zoon eiit.
* Nu is het waarlijk tijd... ik rnqet ook gehoorza

rnen, sprak de cipier.

- 
O, laat ons bij vadey blijven ! Wat kan dat den

landvoogd schelen t riep Geertruida uit.
Anneessens gaf zijn oudsten zoon een wenk. En de"

ae en een broer hielpen het ziehe meisje op de baar.
Geertruida bezwijmde.

Anneessens r:m'helsde allen en kuste 't 'laatst ziin
i/j'ouw.

-- We zijn gelukkig met elkaar ge.weest, fluistelrle
;rii rnet trillende stem. Tfe zullen elkaar terug zren..,
Liod zal u beschermen... TVe moeten geiaten aanvaar.
cren, wat hij zendt.

De famiiieleden gingen heen...
* Cr, ik heb u zoo lief ! kreunde Anneessens.
Hij had zich klcek gehouden maar nu weende h:;

langen tijd.
's Avonds kwam een priester. Hij beloofde d,en

5;anschen nacht bij Anneessens te blijven.
O'p de Groote Markt werd in den nacht een verhoo:,

,qetirnmerd. l)at was het schavot, waarop rnorgen dc
edele dpken moest sterven, omdat hij geen onrecht ha,J
willen plegen.

Soldaten zetten het plein af.



V.

't Werd 19 September 1719. Het was een graulv€
ochtend. Rolf was vroeg opgestaan. Hij wilde trachten
nog eens zijn meester te spreken. Misschien kon hii
hem zien door de tralies van het venster. Maar de stra-
ttn bij de sevangenis en de markt waren reeds dooi
ic'ldaten afgesloten. Markgr,aaf d,e Prié nam dus stren-

8e maatregelen. Hij had bevolen de poorten gesloten
te houde'n. Er rnochten gieen buitenlieden binnen Brus-
sel.

Rolf keercle naal h11js ts1ug.
Geertruida had in rden r:z'.cht vreeselijke koorts ge-

had en hevig geijld. Moeder zat bij haar. Rolf had in-
r g rrredelijden met allen. Hij zou het gezin helpen.
zooveel hij kon.

Er'lcwam veel volk op straat, maar oveïal botste he..

cp sr:lc{aten.., De markgraaf was bang voor oproer...

Arneess,ens had gebiecht er de. i-leilige Mis bijge-
woond... Soldaten kwarnen om half negen in de ce!.

- 
Is de tijd daar ) vroeg de deken. Ik ben bereiri

Hij was gekleed in een kamerrok; op het hoolC
droeg hij een pruik. Men bond hem aan handen'en
rroeten. Voor de gevangenis zag de de,ken de kar de:
...veroofdeelden waarofr men dieven en moordenaars
plaat,ste,
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- 
Wat t riep hij verontwaardigd uit, ben ik dau

ce.n misdadiger, onwaandig over de straat te gaan ? II-'

heb geen kerkdiefstal gepleegd, geen boosheden ve'-

r icht.. .

,De soldaten duwden hem op de kar, met den rùi",

naar 't paard; zoàals met een booswicht deed. Ëen ai"

cteeling van het 'Westerloosch regiment opende der:

stoet,, de provoost, de procureur generaal, db deu't-

r.,'aarders van den Road van Brabant en schutters orn'

ringden de kar. Achter stapten plunderaars, die ook'

gestraft moesten worde'n. Dragonders sloten den droe-

r'(.n optocht.
Volgens een oude gewoonte trolc de stoet eerst naat

,le 'kanselarij, waar de raad van Brabant vergaderd':"

IVIeer dan een uur bleef de deur gesloten. De kar moes'
.rvachten. Anneessens bad' De deur ging eindelijk operr'

llen ontbond Anneessens, en de dehen stapte met o!,'

i{eheven hoofd binnen in de zaal, waar de heeren zaten,

crre zij'ne onrech,tvaardige rechters ge$'eest wanen. Ëlt

re waren geen Oostenri'jkers, maar Belgen, die echt:'r

rien bezetier slaafs gehoorzaamden.

'Men las de veroordeeling voor.

- 
Raadsheer Bauwens, sprak de deken piechti.r,

grij 
. 
hebt mij acht duizend gulden geboden, om cl''n

ced te doen en ilc heb geantwoord, dat mijn ziel voor
geen goed ter wereld te koop was. I'k weigerde, ja,

rvant ik moest mijn plicht volbrengen" En 't was mij^r

p,licht te handelen in den geest van hen, die mij naarr



het stadhuis afvaardigden. Mijn heeren, als gij een
ctrenstknecht een boodschap oplegt, moet hij ze da::
r,iet verrichten ) Ik deed alcius wat ik verplicht wasjegens het volk. T(/aarom vervolgt g" di"g;;;; ;-:
welke mij afzonden ? Moet ik daarom sterven ) Ge-
:u,19 

in Cod. Gij beticht mij de burgers aangezer te
l ebben, de wapens niet neer tu l"gg"rr, al,vorens wij
e cn eed mochten doen. Mijn heeren, nimmer hêbt ;tecaarvan getuigen ,kunnen vind.en" en in der eeuwigheid
zult gij ze niet vinden ! Daarom sterf ik.

Anneessens werd beschuldig,d clen- opstand aange-
vuurd te hebben.

.- Dar is valsch, Mijn heeren ! riep hij uit; inetalle krachteh mijner ziel protesteer ik tegen die ver-rvijtingen. Heer kanselier, ik lieb mijn leven en mijnbezittingen gewaagd, om uw *orrirr"--.r". plundering
re vrijwaren. Moet ih dezen dienst met mijn bloed br,.l.oope,n ? Geduid in Cod I

- 
Zwiie, zei een der raadsheeren, luister naar cl€i,griffier I

* Gij hebt het recht mij te vonnissen, zei de deken,li4aar eens zullen wij allen ,rô6r d" hu*"lr"hu rechi-bank verschijnen en geoordeeld worden door denRechter der rechterl Dul zal het b;il." of gij mij:echtvaardig gevonnist hebt.
T"e1= de lezing afgeioopen was, vroeg Anneessens :

- 
Volhardt de raad in dat besluit )" Moet it< eter-ven I
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- Ja, antwoordde de kanselier; het hof veroordeelt
rr ter dood.

Dan aarzelde de hooge ambtenaar even! en vervolq.
elc :

- 
Wij kunrien u niet den minsten troost geven.

- 
Heere, vergeef het hun, want zij weten niet wat

ze doen ! prevelde de deken.

- 
Bedenk, dat ge voor uw rechters staat, riep drrf-

tig de fiskaal Charliers, die met duivelsche sluwherd
<.ie veroordeeling geëischt had.

Annêegsens rukte uit de hand van zijn biechtvader
het kruisbeeld en plechtig sprak hij :

.-- Mijnheer de fiscaal, ziehier het beeld vân m,j
rn uw Rechter, ja, de Rechter van alle rechters dey
wereld. l

'De gansche vergadering ontroerde. Zelfs de harcl-
r,ochtige Charliers verblee.kte een oogenblik.

Anneessens trad achteruit en de lezing der vonni,:-
srin van de andere veroordeelden namen een aanvang.
L,aar stonden ook de ,plunderaars, waaïvan er opge-
irangên zouden worden.

- 
Vrienden, riep Anneessens, we zullen samen

,uoor den levenden God verschijûen, spreekt de waar
treid ! Heb ik ooit een van u tot oproer aangezet l

- 
Neen ! daverde het door de zaal.

- 
Hij heeft u beschuldigd en zijn woorden onder

eed 'bevestigd, sprak Chartiers, iemand, aanwijzende,
Die uran Lromp ineen.



- 
Ltw beloften hebben mij verleid, kreet hij dar

tct Charliers. Gij hebt mij niet alieen de vrijheid be-
Ioofd, maar zelfs een goede betrehking, indien ik mijn
heer Anneessens wilde beschuldigen. Ik deed het, ik
Irgde een valschen eed af. Vervloeking over u en over
nrij !

Charliers sidderde.
Een raadsheer, Collins, wist elat Anneessens niet tot

l,lunde;e:: aangezet had.
* \)faar zijt gij, heer Coliins ? vroeg Anneessen.

',I"/aarom spr.eekt ge niet ) Ge ziet mij in een jammer-
lijken toestand. Helaas, ik weet het, ik moet door de
v.olven verslonden rvorclen; zelf het goede wordt m.j
als kwaad aangerekend. Maar wat mij in mijn onge,
Iuk troost, is dat gansch Brussel weet, dat gij geen
crnstige beschuldiging tegen mij kunt aanvoeren, dat
ik vleesch en bloed vocr het ,al-qemee,n welzijn offer.

Naar de gewoonte bood rJe griffier het vonnis ter
c ndeiteekening aan.

- 
\pa1, riep de deken, ik mijn vonnis ondertee-

kenen, dat werk van leugen, laster en verraad ? ik beLr
onschuldig, ik heb geen misdaad begaan, ik zweer het
l:ij God. Ik teeken niet t

- 
Vraag dan vergiffenis aan het gerecht, zei ds

i. anselier.

- 
Nooit ! verklaarde Anneessens. Ik sterf onschul-

cJig. Dat rnijn dood mijne zonde boete en nuttig moge
zijn voor mijn iand !
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Ernstig groette hij ziin rechters en verliet toen rus'

trg het gebouw.
Er waren raadsheeren, die een tïaan wegveegderr'

Voelden ze wéllicht wroeging over hun wreedhe:d,

liun onrechtvaardigheid ?

Anneessens werd weer op de kar gezet. Vô6r hci
g,ebouw stond een paai. De plunderaars werden er

aan vastgebonden en ten b oede toe gegeeseld" Na de

v.'reede strafpleging ging de stoet n,aar de Groot,:
Markt. ,De meeste huizen waren terr teeken van rou',?

5lesloten. Slechts eenige burgers vertoonden zich e':

rvuifden den ongelukkigen deken een laatste vaarwel
toe.

Op de Markt verrees dreigend het schavot. Er wa-
ren maar weinig toeschouWers. Anneessens stadsge-

ncoten wilden de Prié's beulenwerk niet bijwonen.
De deken verliet de kar en besteeg de trappen 'i,ar:

iret schavot... Lang zag hij. over de hoofde'n der *or-
ciaten welke de stellage omrin'gden heen, naar 't star.i-
huis.

- 
!-l6s dil"wijl,, sprah hij tot zijn bieohtvader, be-

klom ilc die treden, om cle volkszaak te clienen. Valsch
is alles, waarvan men mij beticht. Wat ik deed, deeC
ik, wat ik sprak, sprak ik, in 't aigern,een beiang.

De dei<en keek rond zich. Hij wilde tot de menschen
5[,'reken die ginds achter ,le soldaten stonden, maer
trorngeroffel verdoofCe zijn stem.

Annee,ssens bad vurig. Toen kçvarn de beul. De tra-
nen sprongen hem in de oogen,

.*29^



- 
q"., Anneessens... het noodlottig oogenblik is

gienaderd, zei hij met bevende $tem.

- 
Goed, vriend. Ontbind mijn handen, ik ben ouei

en heb reeds geleerd koelbloedig den dood .te aau-
gchouwen.

De beul gehoorzaamde. Anneessens legcie pruik en

nrantel af. De beul wilde hem daarbij helpen:

- 
Laat maar, vriend, dank voor uw goedheid.

Ilan zette de delçen een wit mutsje op, Eincielijk'onr-
helsde hij zijn biechtvader en.sprak:

r Mijne ziel is geruster dan die van mijn rechters.
r\an hen, ook aan de soldaten, welke mij als een op-
.roerling en een misdadiger beschouwen, aan de val-
:r:he getuigen, die mij verloochenden, aan allen ver:-
geef ik van harte en ik wensch hun niet t minste kwaad
'"r mijn God I

Anneessens knielde op een zandhoop, het aange-
zicht naar het stad\uis gekeerd. Kalm reikte hij derr
beul een zakdoek over, waarmede zijne oogen bedekt
werden.

- 
Heere, in uu'e handen beveel ik mijnen geest,

L,ad hij.
't Waren zijn laatste woorden.
I-Iet zwaard rees en daalde I Het hoofd was nog niet

gansch van den romp gescheiden. .En nog eens sloeg
cl : beul.

De moord was geschied.
Vijf plunderaars werden dan opgehangen.
De soldaten marcheerden heen.
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De beul haalde een zwart .laken te voorschijn ôfl
iiep de paters op het schavot om hern te helpen.

Dan kwam Rolf met eenige jongelingen, Ze sprori-
gen op 't schavot en duwden den beul weg. Haasaig
wikkelden ze Anneessens in het !leed, legden het op
een baar en trokken heen.

Van alle zijden kwamen burgers toegeloopen.

- 
fl6al1 lauweren, 'brengt kronen en bloemen î

klonk het alom. Eerbied, voor 't onschuldig bloed I

F,ere aan de nagedachtenis van den martelaar !

De dragers begaven zich naar de Zavelkerk, maàr
vonden deze gesloteh, Dan spoedden zij zich naar d,:
F:apellekerk en klopten op de poort. Dadelijk werrl
dêze gecjpend, Anneessens wercl op het groote koot
geplaatst. Priester Van Limborgh las de gebeden. Her
volk stroomde toe.
. r-!: ternpel was overvol. En terwijl de paters hr:r

lijk in een graf neerlieten, dat in alle haast achret den
y:redii<stoel gedolven was, wierpen allen die dezen
c.ienst bijwoontien, zich op de knieën; hun gekerrn en
':eweeklaag overtrof de stem van den priester.

Rolf had gezorgd, dat zijn meester niet op het gai-
genveld werd begraven.

De vier andere dekens waren verbannen. Toen z,:
cie gevangenis verlieien, wisten ze nog niet, wat er mel
Anneessens gebeurd was. Ze hoorden ontzet dat vree..
ce iijk nieuws. \/rjenden deden hen uitgeleide,
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Vro.r* Anneessens zat bij 't ziekbed van Geertrrtr"

cia, die lang tusschen leven en dood zweefde. Het
n:eisje genas.

De familie moest'het huis verlaten, want dit wàs

aangeslagen door de Prié,
Liefdadige personen i"rielpen de weduwe en dÉ

lr'eezen, En de trouwe Rolf zette elders de zaalc. voc,
hen voort.

Bareliers werd geschuwd en gehaat. Hij duride zich

rrauwelijks op straat vertoonen, en verliet welcira c,,:

rad. Hij voelde er zich niet meer veilig, want oolç

r--rarkgraaf de Prié moest vertrekken. Keizer Karel V
vân Oostenrijk riep hem terug. Hetrderzienden hadden
c.en vorst duidelijk gemaakt, hoe de dwingeland hi.'r
nl die woelingen uitlokte.

De keizer zond dan zijn zuster, Maria-Elisabeth a.ls

lrrndvoogdes, een goede vrouw. En het werd rustigr-:r

in ons land.
Maarrtoch ontbrak d,e ware vrijheid en onze voor-

ouders ondervonden steeds, ldat hun belangen nier
'.,eel telden.

Voor Frans Anneessens staat te Brussel een stant{"
beeld.

EINDE.
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