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ZigzagZoeg, van dees krijgt ge nie genoeg!!

Rosse Tuur was een bastaardzoon, maar anders dan zijn tijdgenoten in dezelfde situatie, had hij daar aanvankelijk 

weinig last van. Het manneke leek niet te beseffen onder welk slecht gesternte hij was geboren. Hoe kwam zoiets?

Hij was een erg kleine, nogal schriele baby en een snelle blik in de wieg was voldoende om compassie op te roepen. 

Toen zijn ongehuwde moeder stierf aan tyfus en Tuur dus niet meer door haar gevoed kon worden, werd hij vrij 

snel opgevangen door de schaapherder. Dat was een man die op een schone dag vanuit het verre Limburg met 

zijn kudde schapen in Tienen was aanbeland. Hij was verliefd geworden op de vruchtbare lappendeken van velden, 

doorsneden met diepe holle wegen en afgezoomd met doornhagen. Hij was hier ‘ne vremde’ en toch kreeg hij van 

elke boer vrije doorgang door de weiden naar het vruchtbare bronnengebied. Het was op die plaats dat hij, met 

wat behulp van de parochianen, een huis in leem bouwde. Zo ging dat destijds, je stond er echt niet alleen voor. 

De winters waren streng in die tijd, en af en toe warmde hij zijn nobele hart bij Angele, die hij zo vaak tussen de 

bieten zag krabben, zoals dat heet. Zij knielde in het veld en bad tot God wanneer de klokken luidden. Het duurde 

niet lang voor ze trouwden en er kinderen kwamen; van dan af liep hij als herder dus niet meer zo ver de zandlemen 

heuvels op, want hij wilde in de buurt van zijn vrouwke en kindertjes blijven.

‘Den vremde herder’, zoals hij werd genoemd, hielp bij het ontsmetten van het huis van de onfortuinlijke jonge 

moeder, op het gevaar af zelf ziek te worden. Het schrale, huilende kind nam hij met zich mee, ook al had zijn 

gezin het zelf niet zo breed. Vrouwtje Angele had echter altijd te veel melk en dus voedde ze twee kinderen in één 

moeite. Ja, zij wist wel raad met dat scharminkel. Niemand die het waagde daar een kwaad woord over te zeggen, 

want de herder was de man die een drenkeling had gered uit de Mene. Of was het de Gete? Hij was dus al een soort 

dorpsheld. 

Voor dat arme kind wilde hij graag nog een kommetje extra op zijn Tiense tafel toveren, al had hij het zelf ook 

niet zo breed  en moest hij elke cent in twee bijten . Hij ging zelfs bijklussen als schrijnwerker om het hoofd 

boven water te houden. Hij maakte voornamelijk klompen en kruisen. Af en toe leek hij uitzonderlijk geïnspireerd 

en dan verhief hij het ambacht tot kunst. Daardoor kreeg hij al eens de opdracht een mooi beeld te sculpteren 

voor de Sint-Germanuskerk, maar veel rijker werd hij daar niet van. Dat vond hij niet erg, want met deze ‘heilige’ 

opdrachten hoopte hij toch een plaatsje in de hemel af te kopen voor zijn schone ziel.

Kleine Tuur groeide als kool en je herkende hem van ver. Hij had een rode, warrige bos haren boven een vrolijke snoet 
vol sproeten. Hij was een pienter ventje en, wijs als hij was, kon hij het natuurlijk niet aanzien dat zijn adoptievader 
zo hard zwoegde voor pastoors en notabelen in ruil voor wat trots, eer en zijn eigen zielenheil. Dat vond hij oneerlijk 
en hij begreep al zeer jong dat kennis mogelijk ook macht betekende. Dat je al van bij je geboorte tot een bepaalde 
klasse met bepaalde (klassengebonden) voorrechten kon behoren, daar had hij toen gelukkig nog geen weet van. Hij zag 
wel hoe de heren van de parochie zich verdiepten in geschriften en onder elkaar geleerde taal spraken. Als het gepeupel 
hen niet mocht verstaan, schakelden ze zelfs over op het Frans. 

Hupf!

Op een schone dag trok Tuur dus zijn 
stoutste klompen aan en…
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Euh
…

Aaaha!
onzen Tuur 

se!

euhm
…

Menier 
doktaur

wilt gij mich 
ni lieëre 
leëze?

Wat zou je dan willen lezen, 
beste Tuur? Wat brengt 

dat je op als je later ook 
herder of klompenmaker 

wordt, zoals je vader? Dat 
heeft toch geen enkele zin, 

versta je mij?

Dokter Hendrix keek op van zo veel stoutmoedigheid. 
Hij werd niet boos, maar legde zijn hand op Tuurs linkerschouder en lachte:

Die letters zijn voor 
ons slechts een middel 
om kennis te vergaren. 
En kennis, die is er voor 

dokters, notarissen 
en natuurlijk ook om 
het Heilige Schrift te 

lezen …
voor mensen 
van stand.

Awel, da wil ich 
och allemoël 

wel kunne zieje.

Laat het lezen en schrijven 
maar aan de slimmeriken. 
Alles is goed geregeld.

Zo simpel 
ligt dat niet,

…

Je moet de wetten niet willen 
veranderen. Niet die van God en 

niet die van ons geliefde vaderland. 
Sommige privileges worden niet te 

grabbel gegooid!

Dat hoor je 
ondertussen al wel te 
weten, klein verwaand 
ventje dat je bent!
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Ekskusaait 
meniër doktaur,

Tuur schrok van de naar zijn aanvoelen te onderdanige reactie van zijn pleegvader, maar tegelijk voelde hij zich 
beschaamd. Het hoorde nu eenmaal niet, zomaar een dokter aanspreken.

Hoe ouder Tuur werd, hoe groter zijn verlangen om te leren lezen en schrijven. Hij stond op met die gedachte en hij 
ging er weer mee slapen. 
Hij bad vele malen tot God en Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poel, tot Sinterviven, de heilige Wivina en alle andere patroonheiligen 
die hij kende van de kerken en kapellen waarvan hij de binnenkant al menigmaal had bewonderd. Hij was heel devoot 
en bekeek de schilderijen en muurschilderingen met volle aandacht. Maar hij liep natuurlijk geen school en zijn vader 
leerde hem inderdaad klompen schaven, zoals voor dokter Hendrix makkelijk te voorspellen viel. 
Tuur koesterde echter de stille wens om ooit verhalen te schrijven. Hij bezat zo’n wonderlijke fantasie dat hij iedereen 
in een oogopslag aan het lachen kreeg. Sommige dorpsbewoners fluisterden dat hij wel de zoon van Pierlala kon zijn. 
Zatte Pierlala die altijd zulke mooie verhalen kon vertellen over de politieke gebeurtenissen van die tijd, met fratsen 
en al! Hij hoonde ook de heren en dames van stand. Hij was een man die God noch gebod kende. Na zijn zogenaamde 
herrijzenis uit de doodskist om aan de legerdienst te ontsnappen, natuurlijk mat hij zich een goddelijke status aan. Om 
die te bewijzen zoop hij zich niet meer het lazarus, waardoor hij vanzelf zijn leven beterde. Diep vanbinnen had vrolijke 
Pierlala immers wel een schone ziel en voortaan fladderde de dorpshaan niet meer van vrouw naar vrouw. Hij zette zich 
in voor de gemeenschap en iedereen kon op hem rekenen. Gebeurde er wat, dan riep men Pierlala. Maar hij behield zijn 
zotte karakter, want hij bleef een grapjas en een vrijbuiter.  
Mogelijk had hij, om het af te leren, nog een kind verwekt in een ander nest. Alle ouderen die hem nog hadden gekend, 
vroegen zich hardop af of Pierlala niet de verwekker was van Rosse Tuur.
“God hebbe haar en zijn ziel”, zeiden ze dan en ze sloegen zich snel een kruis op de borst, keken even naar de hemel en 
sloegen vervolgens weer de ogen neer. De tweede vraag was dan natuurlijk of Tuur van hem zijn wonderlijke fantasie 
en wijsheid zou hebben geërfd. Zou die slimme, vrolijke en erg doortrapte Pierlala echt zijn vader kunnen zijn? Dan is 
de jongen verdikkeme nog goed terechtgekomen!

Tuur legde zich gaandeweg neer bij zijn situatie als analfabeet en toen hij volwassen was geworden, vond hij – naast 
zijn werk een andere manier om zijn fantasie de vrije loop te laten: hij maakte een kamishibai en daarin schoof hij grote 
geschilderde prenten. 
Na het werk in de schrijnwerkerij liep hij vaak naar de Tiense Grote Markt en daar nam hij de bel van de bellenman 
over. Dat vond die helemaal niet erg. Tuur liet de bel klingelen zo hard hij kon. Dan kwamen alle kinderen die het 
hoorden algauw op hem toegelopen om te luisteren naar zijn wonderlijke verhalen. Bij bosjes verschenen ze vanuit  alle 
hoeken en kanten, met of zonder schoenen, met of zonder ‘klak’. In kleermakerszit gingen ze zitten op de ruwe kasseien. 
Sommigen hadden daarvoor jute zakken bij zich of een busseltje stro. Zijn verhalen werden steeds anders verteld, 
simpelweg omdat hij ze niet kon opschrijven. Ook waren er vaak dingen gebeurd waaruit hij nieuwe inspiratie putte. De 
kinderen uit de dorpen en de stad aanbaden hem.
Later sculpteerde hij houten poppen en met stokjes en touwtjes liet hij die bewegen, zodat zijn verhalen echt tot leven 
kwamen. Hij werd steeds behendiger in het poppenspel. Tuur was erg geliefd in de parochie, ook al was hij een bastaardkind 
en mogelijk de zoon van de geslepen Pierlala, de man die zijn leven had gebeterd en ook zonder dronkenmanspraat 
opnieuw de deur van de Sint-Germanuskerk wist te vinden. 
De stadsnotabelen kwamen nooit naar hem luisteren, maar vanachter hun ramen sloegen ze het schouwspel vaak 
gade.‘Toch wel een bijzondere knaap, die dekselse vuurtoren’, zo stootten ze elkaar soms aan, terwijl ze hun pijp opnieuw 
vulden. Ze zouden hem voortaan vragen om religieuze figuren en sierlijke trapleuningen te beeldhouwen en hem nog 
ander fraai houtsnijwerk laten uitvoeren, want ze waren te weten gekomen dat hij daarin al even bedreven was geworden 
als zijn adoptievader. 

Op een dag richtte de notaris zich voor een opdracht tot Tuur in plaats van tot zijn adoptievader. Net zoals zijn arme 
vader aanvaardde hij zo’n opdracht maar al te graag, want de centen gingen naar het gezin dat hem had opgevangen en 
opgevoed als een eigen zoon. 
Gaandeweg ontspon er zich echter een discussie, want Tuur wilde er wel behoorlijk voor worden betaald. “Wat ben je 
toch een verwaand en armetierig klompenmakertje!!”, barstte de notaris los. “De dokter had mij er al voor gewaarschuwd 
dat je soms wel een ‘vranke’ bek opzet en je plek op de wereld mogelijk nog niet goed kent. Al van jongs af aan probeer 
je je op gelijke hoogte te plaatsen met ons. Je waagde het als snotneus zelfs aan de dokter te vragen om je te 
leren lezen. Zo veel onbeschaamdheid, het is ongehoord!” En zijn toorn nam nog toe. “Vergeet niet dat je eigenlijk een 
rechteloze bastaardzoon bent. We kennen nog niet eens je echte familienaam. Naar het schijnt ben je de zoon van die 
vrijbuiter, die vervloekte Pierlala die Kerk en Staat oplichtte met zijn zogenaamde verrijzenis.” 
Tuur was geschokt. Waar kwam die woede opeens vandaan? Was het uitoefenen van een ambacht dan niets waard in hun 
bebrilde ogen? Wat een pretentie hadden deze heren en hoe weinig beseften ze dat! Vanbinnen voelde hij ditmaal geen 
schaamte meer over zijn wederwoord, maar nu voelde hij zelf woede opborrelen. Gelukkig uitte zich dat enkel in een 
rood aanlopend gezicht en twee gebalde vuisten. Hij draaide zich snel om en liep naar de schuur om af te koelen. Iemand 
de rug toekeren hoorde natuurlijk ook weer niet, maar het was al te laat. Hij kende overigens niet alle regels van de 
etiquette, want de beleefdheidsschool was er enkel voor herenboeren en mannen met politieke macht.

Tuur kreeg de opdracht niet, maar vanaf toen begon hij in zijn atelier beelden te maken van het overgebleven wortelhout 
van de schone beuken en eiken uit het Oudenbos en het Gasthuisbos. Dat hout werd gebruikt voor Mechelse kasten. 
Het ene na het andere beeld werd gebeiteld en na enkele jaren had hij een hele reeks heiligenbeelden verzameld, al had 
niemand hem er ooit om gevraagd.

Hoewel dokters in die tijd vooral wijn en jenever dronken, waren er toch drie Tiense dokters, dokter Geens, Hendrix 
en Van Audenaerde, die zelf bier brouwden. Ze deden dat niet alleen voor het volk, maar vooral tot groot genoegen van 
zichhenzelf en hun dokterspraktijk.
Hoe dat kwam? Wel, Theofiel Pieraerts overreedde hen om aandeelhouder te worden in zijn brasserie Pieraerts aan de 
Vismarkt. Natuurlijk moesten ze niet zelf de handen uit de mouwen steken: ze dienden alleen maar te investeren en 
nadien een deel van de winst op te strijken. Pieraerts kende de dokters goed, want zijn huis, ‘de Ark van Noë’, bevond 
zich naast de kliniek van de Cellebroeders, waar de dokters werkten. Een lid van de familie Geens huwde overigens met 
een Pieraerts en overal waar families werden gekruist, ontstonden nieuwe allianties, ook zakelijke. Dat bier zou zeker 
aanslaan, zo argumenteerde Pieraerts, en ze zouden het nog kunnen aanbevelen bij hun patiënten. (Het drinken van bier 
werd in die tijd inderdaad sterk aanbevolen om gezondheidsredenen, aangezien het water niet altijd zuiver en drinkbaar 

de gamin 
wit ni wa eum vertelt.

Tes ne betwiëter. 
Wemme eum te fel verwend. Ge wit 
wel woes dat da zoewe gekaume es.

Ge kint zen istaure en ons Angele, 
ze kost et ni loëte van eum zoewe 

aare onder te laaije.

God den hiere, geft eum 
d’absoluusse veur zoeveul 

onbeschamtet.
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was en het mogelijk dus ook ziekten, zoals tyfus, kon verspreiden. Zelfs zuigelingen kregen bier te drinken!) 
De dokters zagen dat voorstel wel zitten. Of zagen ze de zoete pils wel zitten? Brouwerijhoeve Theophiel Pieraerts en 
Compagnie op de Vismarkt werd alleszins omgedoopt tot ‘Brouwerij van de Dokters’. De zoete pils van Tienen kreeg de 
naam ‘Doktersbier’. Vele kroegen hadden hun eigen brouwsel, maar dokters die bier brouwden waren ook in die tijd erg 
bijzonder. Ze moesten het gerstenat ook telkens uittesten. U begrijpt… 

Op een schone morgen wandelde Rosse Tuur al fluitend, met zijn handen in zijn zakken, voorbij het bierdepot van de 
Compagnie Pieraerts. Wat hij daar zag overtrof zijn verbeelding en zoals je weet had hij die al in overvloed. Hij knipperde 
nog eens met de ogen om te zien of hij wel echt goed wakker was. Daar lagen de drie deftige dokters heel onfatsoenlijk 
op de grond onder de inrijpoort van de brouwerij. Waren ze het nieuwe brouwsel aan het testen? Hadden zij hun patiënten 
niet steeds aangeraden hun brouwsel regelmatig, maar steeds met mate te drinken om narigheid te vermijden? In deze 
beschonken toestand zagen zij er zelf allesbehalve gezond uit. Een gewijd takje spikdoorn (= meidoorn) uit Hakendover 
in hun borstzak stoppen om de boze geesten te verdrijven, of afdalen in de grot en zich laven aan de Haspoelbron onder 
de O.L.V-ten-Poelkerk zou hen in deze toestand vast ook niet veel helpen. 

De mannen die een pint dronken in café ‘Het Anker’ kwamen naar buiten om het schouwspel te bekijken. Omwonenden 

uit de Hoegaarden-  en de Sint-Katharinastraat kwamen aangelopen. Dikke, brutale vrouwen met lange rokken wezen 
bestraffend naar hen en spraken er luidkeels schande van. ‘Zwette Julia’, het gemeenste en beruchtste roddelwijf, zag 
nu haar kans schoon om af te rekenen met de heren van stand van wie ze het gesnoef zo beu was. Ze wees hen aan met 
de vinger en riep hen ondertussen vuilbekkend toe: “Zie ze dowe is laaije, ’t zen just drei Zoege! In hunne meststal!”

Tiens, tiens,
doktaur Geens

?!

Alle omstaanders begonnen te lachen en ‘Zwette Julia’ genoot van zoveel bijval. Misschien was het opzwepen van de 
menigte haar enige talent… Daar bleef het echter niet bij, want vanaf dat moment heette het alom gekende ‘Doktersbier’ 
plots ‘Zoeg’ en niemand die daar nog wat aan kon veranderen. Omdat het nieuws van de drie zatte dokters op de kasseien 
zich als een lopend vuurtje verspreidde, werd het bier alsmaar meer gedronken. (Het was alvast uitstekende reclame en 
onze Tuur had weer een nieuw verhaal.)
In het café klonk het vanaf dan: “Omdat het zo heilzaam is. Schol!!”. “Jo, jo vraag het mor aan onze zatte doktoors, 
dei kunne er van meispraike”, zo lachten de vrouwen, die hun mannen in die tijd nog naar het café vergezelden. Maar het 
lachen verging hen al snel wanneer de mannen bleven drinken en luidruchtiger werden naarmate de avond vorderde. En 
de dokters? Tja, die verdienden inderdaad een aardige cent aan hun brouwsel, want ergens smeedde het voorval een band, 
zo vonden zij. De kloof tussen de klassen werd weer wat kleiner. De omzet steeg opzienbarend, maar met hun reputatie 
ging het minder goed. Gekrenkte trots was natuurlijk erg pijnlijk voor de heren van stand. Dat gold niet alleen voor 
deze mannen zelf, maar ook voor hun vrouwen, hun families en eigenlijk voor gans de Franssprekende Tiense adelstand. 
Ook in hun eigen kringen werd er namelijk schande van gesproken. 

Tuur dronk ook bier, maar altijd met mate, dus daaraan kon het niet liggen dat hij na de houtkap twee vingers kwijtspeelde 
aan een lier die plots werd opgespannen door vooruitlopende boerenpaarden. Zijn rechterwijs- en middelvinger hingen 
nog nauwelijks vast aan zijn hand. De dokter, die hem ooit had afgesnauwd toen hij nog een kleine jongen was, werd er 
nu bij geroepen. Ook dokter Hendrix was een van de drie zatte dokters geweest. 
Wilde hij de vingers er weer aanhechten, anders zou Tuur niet meer in de schrijnwerkerij kunnen werken? De dokter deed 
zijn uiterste best, maar moest ze helaas amputeren. Dat vond de arts zelf best wel spijtig, want er zou aan Tuur een 
groot talent verloren gaan. Zo’n ingreep hield bovendien altijd een risico in: de wonde mocht niet infecteren. Tuurs 
vader kon de dokter echter niet betalen en dat griefde de man erg. Daarom vroeg Tuur, die ondanks de pijn goed bij 
zinnen was, of de dokter misschien wat wilde hebben uit zijn schrijnwerkersatelier. De arts was blij met het voorstel 
en koos een fraai beeld van een palmezel uit het Bijbelfragment ‘De blijde intrede van Christus in Jeruzalem’. Zijn vader 
haalde het beeld van het rek. De dokter bekeek het en boog dan nederig het hoofd. Blijkbaar voelde hij zich hier toch 
wat schuldig over, wetende dat Tuur nooit meer zou kunnen beeldhouwen. Dus ergens trok hij profijt van die situatie, 
zo moet hij hebben gedacht. 

Zie ze daar es ligge!

‘t Zen just 
drei Zoegen!

In hunne meststal!
Haar, haar, haar!
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“Weet je, Tuur, je bent zo’n goede verhalenverteller”, zei de dokter. Tuur keek hem aan. “Zou je met je vertelkunst 
onze reputatie terug kunnen opschroeven, want we worden vaak beschimpt en uitgelachen op straat? Dat kan zo toch 
niet langer! Je mag natuurlijk nog wel vertellen over ons bier en je mag zelfs de naam ’Zoeg’ behouden, maar maak er 
alstublieft iets vrolijks en deftigs van, want dat is ons bier eigenlijk ook. Het ’Doktersbier’ is gezond voor lijf en leden 
en onze zoete pils verschaft iedereen plezier.” 
Tuur vond het wel een goed idee en hij zei op in zijn schoonste Vlaams: “Ik kan je evenwel niet garanderen dat het verhaal 
steeds hetzelfde wordt doorverteld, want daarvoor hebben de parochianen en ik veel te veel fantasie.” “Ja, ja, ik weet 
het wel”,  ging de dokter verder. “Jouw vader is mogelijk Pierlala.” 
Daar schrok Tuur toch wel even van. Zou het dan toch waar zijn wat hem ooit door de notaris werd verweten? “Ja, 
Pierlala, de vrijbuiter … hij was ook een getalenteerd verhalenverteller!”, verklaarde de dokter. “Hij was niet dom. 
Als die man had kunnen schrijven, was hij vast nog een goed politiek verslaggever geworden.” Tuur keek even naar zijn 
ouders. Zij zeiden: “Och Tuurke, dat verhaal is noët bevestigd. We wieten alien dat our joenge moeder te fel was verzwakt 
en dat gien hulp heur nog kon bate. Niemand hei echter ooit mé zeikerheit gewieten van wie zij zwanger was. Het schoon 
kind was euveriges vuil te joeng om al kinderen te baren. Bovendien, de dooi moet ge mé rust loëte. Ge moogt gen au 
giesten wakker schudde.”

De dokter knikte bevestigend en was invoelend genoeg om te beseffen dat dit geen leuk nieuws is als je net twee 
geoefende vingers hebt verloren, zodat je nooit meer je vak kan uitoefenen. Hij bemerkte en interpreteerde de trieste 
blik van Tuur en plots herinnerde hij zich weer dat vrijpostige, roodharige jongetje dat zo graag wilde leren lezen. Dat 
bracht hem op een grandioos idee. “Tuur, wat zou je ervan vinden als ik je leer lezen en schrijven, want leren schrijven 
kan je ook met je linkerhand? Dan kan je niet alleen de receptuur opschrijven van ons doktersbier, maar ook ons 
brouwersverhaal een blijvende nieuwe wending geven, zodat het volk ons voortaan niet meer uitlacht… en dan kan je al 
je andere verhalen bewaren voor je nageslacht. Ja,ja: nageslacht, ik heb immers enkel twee vingers moeten amputeren”, 
lachte de dokter vervolgens hartelijk om zijn eigen ongelukkige grapje. 
Tuur vond dit een fantastisch voorstel. “Te schoen om woër te zijn. Dank oe menier doktoor, dat is mich vuil mier 
weirt dan da houte bield van den palmezel. Jo, he tes mich zelfs mier weirt dan mijn rechtervinger en mijn middenvinger 
tesomen.”
Dus leerde dokter Hendrix Tuur lezen en schrijven en vele verhalen volgden. Het eerste verhaal was natuurlijk de 
opgesmukte versie van het ‘Doktersbier’ en dan was er nog het lied van de ‘Zoeg’ dat bij elk oogst-, kerk- en bierfeest 
werd gezongen. Tuur leerde ook zelf hoe bier werd gebrouwen en legde de receptuur ervan vast. Het bier werd nog 
gebrouwen binnen het familiebedrijf tot in 1955! Honderden café- en volksverhalen werden door hem neergeschreven, 
zoals het verhaal van de Blauwe Schuur in Bierbeek, dat van de Zaligmaker en de dertiende man in Hakendover, dat van 
de wensput in ‘t Nieuwhuys in Hoegaarden … Hij schreef ook toneelstukken, zowel blijspelen als tragedies.

Het duurde niet lang of een schoon vrouwke liet haar oog vallen op de dromerige Tuur, die zo goed kon vertellen en 
schrijven. Tuur had haar vaak vanuit zijn ooghoek in de gaten gehouden. Stiekem dus, maar dat was deze schone blomme 
met de lange vlechten niet ontgaan. Tuur wist eigenlijk niet hoe hij het met haar moest aanleggen. Hij had bijwijlen wel 
een grote mond, zeker wanneer hij onrechtvaardigheid voelde, maar iemand zijn liefde verklaren was toch wel andere 
koek. Zijn gevoelens tonen en het risico lopen gekwetst te worden, afgewezen of uitgelachen … ho maar! En toch, 
tijdens de eerstvolgende Tiense kermis was het al koekenbak, want haar blozende blikken konden echt niet fout worden 
geïnterpreteerd. Niet lang daarna trouwde Tuur met Kriekemieke van boer Baeke en de pastoor zegende het huwelijk 
in boven de witte molensteen in de kapel van Grimde. In de zomer van het volgende jaar liep hij arm in arm met zijn 
goedlachse en al even trotse Kriekemieke op de Tiense kermis rond met een rosse Tiense ‘kweiker’ van drie maanden in 
zijn fiere nek. 
Tuur junior zou nog een jaartje moeten wachten voor hij eendjes zou kunnen vissen, dus besloot het verliefde echtpaar 
maar een duit in het zakje te doen en te gaan kijken naar de gladde worstelaar van 200 kilo, de vrouw met de lange baard 
en de slangenman met de gespleten tong. Nadat ze de tent verlieten, trokken ze natuurlijk net als elk ander naar de 
kroeg. Ze werden er getrakteerd op een lekkere ‘Zoeg’.
“Schol Tuur en Kriekemieke, ulle ieste is van menier pastoer! En oep adviez van de heren doktoors eh!!” Mijnheer pastoor 
hield immers zowel van wijn als van bier. Samen zongen ze dan dit Zoeglied:

Wel vrienden hebt g’het bier geproefd 
Verschenen dezer daag,  
Hetwelk de pijn en smart verdoeft,  
Wanneer het spoelt de maag,  
Het geeft ons vreugd en plezier,        
Kent gij de naam van al dat bier.
  
’t Zoeg zegt Pierlalasasa  
’t Zoeg zegt Pierlalasasa  

’t Is lekker en het is voorwaar,  
Heel zuiver en zeer klaar,  
En heer en boer al drinkt g’een vat, 
Ge wordt noch ziek, noch zat,  
Het geeft kracht en overmoed,  
En het doet aan ons harte goed.  

De Zoeg zegt Pierlalasasa  
De Zoeg zegt Pierlalasasa  

En overal vindt men dat nat,  
In dorpen en in de stad,  
Pankarten melden u zijn naam,  
Op deuren en op ‘t raam,  
En overal vindt men de Zoeg,  
Nooit heeft men van dat bier genoeg. 

Drinkt Zoeg zegt Pierlalasasa  
Drinkt Zoeg zegt Pierlalasasa  

Als men gekweld is door den dorst, 
Drinkt haast een pint of twee,  
’t Is een remedie voor de borst,  
het geeft plezier en vree,  
En Jan en Pier in dorp en stad,  
Die drinken van het vrolijke nat.  

Van Zoeg zegt Pierlalasasa  
Van Zoeg zegt Pierlalasasa  

Ge moet niet schrikken van ons bier, 
Een pintje drij of vier,  
Maakt u gewend aan het lekker nat, 
In flesschen of van ’t vat,  
Ge zult met vreugde slapen gaan,  
En ’s morgens heel gezond opstaan. 

De Zoeg zegt Pierlalasasa  
De Zoeg zegt Pierlalasasa  

Ja vrienden wilt ge vrolijk zijn,  
Drinkt Zoeg in plaats van wijn,  
En wilt ge leven jaren lang,  
Heb van de Zoeg dan geen bang,  
En zijt ge ziek of hebt ge pijn,  
Dan is Zoeg het beste medicijn.  

Lied van De Zoeg

’t Zoeg zegt Pierlalasasa  

’t Is lekker en het is voorwaar,  
Heel zuiver en zeer klaar,  
En heer en boer al drinkt g’een vat, 
Ge wordt noch ziek, noch zat,  
Het geeft kracht en overmoed,  
En het doet aan ons harte goed.  

De Zoeg zegt Pierlalasasa  
De Zoeg zegt Pierlalasasa  

En overal vindt men dat nat,  
In dorpen en in de stad,  
Pankarten melden u zijn naam,  
Op deuren en op ‘t raam,  
En overal vindt men de Zoeg,  
Nooit heeft men van dat bier genoeg. 

Drinkt Zoeg zegt Pierlalasasa  
Drinkt Zoeg zegt Pierlalasasa  

Als men gekweld is door den dorst, 
Drinkt haast een pint of twee,  
’t Is een remedie voor de borst,  
het geeft plezier en vree,  
En Jan en Pier in dorp en stad,  
Die drinken van het vrolijke nat.  

Van Zoeg zegt Pierlalasasa  
Van Zoeg zegt Pierlalasasa  

Ge moet niet schrikken van ons bier, 
Een pintje drij of vier,  
Maakt u gewend aan het lekker nat, 
In flesschen of van ’t vat,  
Ge zult met vreugde slapen gaan,  
En ’s morgens heel gezond opstaan. 

De Zoeg zegt Pierlalasasa  
De Zoeg zegt Pierlalasasa  

Ja vrienden wilt ge vrolijk zijn,  
Drinkt Zoeg in plaats van wijn,  
En wilt ge leven jaren lang,  
Heb van de Zoeg dan geen bang,  
En zijt ge ziek of hebt ge pijn,  
Dan is Zoeg het beste medicijn.  

Wel kammeoade haai get bier gepreufd
Verschaine daaizen dag
Wa de pijn en smart verdoeft,
As et spult de maag
Et geft ons vreugd en plezier,
Kint ge de naam van al da bier.

’t Zoeg zaait Pierlalasasa
’t Zoeg zaait Pierlalasasa

Tes fijn en tes echt wooër
Iël zaaver en iël kleeër
En iër en boer al zapt ge e vat
Ge wèt noch zik, noch zat,
Et geft forsse en euvermoed,
En et doet an ons èt goed.

’t Zoeg zaait Pierlalasasa
’t Zoeg zaait Pierlalasasa

En euveral vingt ge da nat,
In darrepe en int stad,
Pankarte vertelle oech zenne naam,
Oep deure en op raam,
En euveral vingt ge de Zoeg
Noeët haai ge van da bier genoeg.

Drinkt Zoeg zaait Pierlalasasa
Drinkt Zoeg zaait Pierlalasasa

As ge geploogd zet deur den dast,
Drinkt rap een pint of twieë,
Tes een remaide veur de bast,
et geft plezier en vraide,
En Jan en Pier in darrep en stad,
Dei drinke van et plezante nat.

Van Zoeg zaait Pierlalasasa
Van Zoeg zaait Pierlalasasa

Ge moet ni verschiete van ons bier,
e pinke drei of vier,
Makt oech gewoeën an et fijne nat,
in flesse of vant vat,
Ge zult bei vreugde sloope gon,
En ’s merreges iël gezond opstooën.

’t Zoeg zaait Pierlalasasa
’t Zoeg zaait Pierlalasasa

Ja vrinde wilt ge plezant zen,
Drinkt Zoeg in plek van wijn,
En wilt ge leëve jooëre lank,
Haait dan van de Zoag ginne schrik,
En ze ge zik of haai ge pijn,
Dan es Zoeg het beste medicament.


