
GEEF OVER
't Was rond 1540.
Het dorpken lag in 't schoone Brabant en

heette Bierbeek. Nooit w,as rustige,r en gezel-
liger dorpken bekend geweest. De menschen
leefden in de vreeze des Heeren, aanbaden
hun pastoor en dronken ',s Zondags €en go€-
den teug, mrar alles in goed heil en liefde.

l,Iaar schoone dinrgen hebben altijd geen
duur en Bierbeek zou in beroering ko,men door
de schuld van Ward Helsen, den nieuwen
hrouwer van 't dorp, die natuurlijk in 't be-
lang van zijn zaak al deed wat mogelijk rvas,
om de liefde voor pot en kan bij de doipelin-
gen ,a6n te vuren.

Ferst was hij begonnen met's Zondags eçn

ton ten beste te geven in << De Kro.on >, er,
het duurde niet lang of dat werd gew'oonte en
wat vroegef €€n ig€rschenk was, werd uu vcrot:

de dorpelingen een grooten kost, want zoad.ra
de geu,"oo,nte erin was, hield de il:rouwel met
zijne vrijgevighei,C op. ,

Geen Zondag ging meer voorbij of 't was
een drinkpartij zonder voorgaande en eincie-
lijk werd er op een schoonen avond beslr,rten
de samenkomst door een 'goed ingerichi,,-.
maatschappij te ,bestendigen en zoo kwam cle

b.ond < Zonder Bodem > in 'de wereld.
Daartegen moest worden ingegaan.
De huishoudenrs waren echte twistkoten

geworden, want moeder de vrouw kon heb
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zond€r verzet toch niet blijven aanzien, dat
zij alle Zondagen zich alleen mcest ziiten ver.
velen en dat de zuurge\Monnen penningen zoo
milderhand werCen verteerd.

Een paar maal reeds hadderi clc vrouweu dr:
hoofden bijeengestoken.

Nu werd er raad gehouden.
Ja, het ,trest dat ze doen konden rvas clen

pastoor aan te spreken, die irr zijn braafheicl
al veel te larig had gewacht.

De pastcor aanhoorde de weeklachten der
vrouwkens en antwoordde:

- Ja, mijne iieve kinderen, waL r,;ili. ge?
Ik dacht dat het eindelijk ibeteren zou err rvil-
de mei zachtheid eraan gaan. Maar nu wordt
het wat al te erg.

Den vo{gr:nden Zo'nCiag, in 1_',r: Eloogmis-
,:prah hij eirover in zijn preek.

Hij maande in liefderijke woorden zijn do':.-
pelingen tot beternis a,an, zeg,Ce d:.t zij dr:cr
den duur de schande zoriden worden van hr:el
het DemerCal, en dat zijn vroeger ,zoo vredig
dorpken een ware hel zou worden.

Ile mannen borgen het hoofd en de vrou.w-
kens gluurrden elkaar van terzij a.a,n.

Ja, nu hadden ze hoop." Er zou rvel beter-
schap komen.

De mannen, v,an hun kant, toen ze te huis
kwâ,men, kregen een tweede sermoen, en nu
scheen de zaak gewonnen, want de m,annen
zouden nog éénmaal, de eigensten avond,
naar de <<Zonder B,odem> g:aan, maar dan zou
het er meê ged,a,a,n lryezen.

Nooit hadden ze zoo gerust van huis rno-
gen gaan als thans, en ze kregen nog een kus
op den koop toe.

't Zou nu gaan heteren.
Helaas, hoe hadden de vrouwkens gerekend

zonder den wa,ard.
Toen de mannen zich daat zoo lekker bij-

een voelden, het bier zoo schuimend kraalde
en hun gejuich en gezang door de ruime ge-
Iagkamer galmden, riepen zij als eenstemmig
uit:

-- Och God, het zou toch spijtig wezen als
dat zoo m,aar ineens gedaan rvas !

- Dat zou spijtig 'wezen! riep er een...
* Dat zouden rve ncoit g€woolt rvcrden !

riep een andere.

- Dat ffiog€r we ,niet ! klonk het weêr.

- Het ware een 'schande !

Och, al de goede voornemens vervlogen in
trook,

- Ik zou toch wel eens willen \ryeten, sprâk
brcuwer Helsen, of men ons verbieden kan
een pot te drinken wanneer het ons lust.

- Dat zou ik ook niet begrijpen, beaamde
de smid. Jandorie, ze stcken mij heel de week
als een schouw door en ',s Zondargs zou ik nict
€€ns ûêt een beker die warmte mogen blus-
schen ? Ik laat het niet !

- Ik ook niet, was het eensternrnrg ant-
rvoord.

- Mannen, riep de ,bleeke kleermaker
Wannes, lve moeten iets uitvinden...

De arme sukkelaar zag vôôr zijn geest de
gedaante van zijn vrcurv, die hem rekensohap
ging vragen.

- f,s, ging hij voort, we moeten elkaar
r,erstaan. Ik weet er iets op.

- Hij weet er iets op ! klonk het in koorr.

- lk weet er iets op. We zullen een boet
zetten van vijftig gulCen op alwie drie Zon-
dagen achtereen afwezig blijft. Dan hehben
'w'een slag rond den arm. AIs moeder de
\rrouw zal r,veten dat er zoo'n boet opstaat,
dat zal z'er,niet tegen kunnen. Ik kan ze nooit
betalen.

- lk ook niet !

- Ik ook niet !

- Leve Wannes I

En zoo werd opnieuw de drinkersploeg
<<Zonder Eodem>> in,gericht, die door de schulEl
de.r vrouwen erg gevaar had geloopen.

De vrouwkens wâren geslat5en door den
nieuwen stand van zaken.

Wat gingen ze toch doen !

Geen dag ging nu vooribij of ze staken,de
hoofden bijeen en morden, ja, weenden v&n
spijt.

Doch, wa,nneer de vrouw het meent, wordt
het er,g, en ze besloten dus niet langer hun
jong leven te laten vergallen.

Ze schenen wel een belangrijk ,besluit ge-
Trc,men te hetbiben, wânt, het was vandaag
Donderdag en, instee van a,ls, cle andere da-
gen hun oreïnus opnieuw te beginnen zwe-
gen zij als visschen en brachten naa,r ibehoo-
ren het eten op.

- Ik weet niet r.rat er broeit, zei Wannes
tot een der makkers. Terwiji ik daar straks
met de handen boven mijn hoofd binnenkwam
uit vrees een bor,stel of iets anders te moeten
afweren wa,s mijn wijf zoo stil als een lam.

"- Yoorziçhtig, jonger zei de gebuur. wij



*188*

mog:en ons op iets voorbereiden.
Ja, er broeide iets.
Den volgenden Zondag trokken de drinke-

broers weer naâr de gewone vergaderpla,ats,
en't duurde niet lan,g of de vroolijkste stem-
ming hegon te heerschen. De eene pot volgde
den andere op, €n in korten tijd was virouw
en kind vergeten.

Maar jawel, 't aou vandaag zoo gaaf niet
verg'aan.

In de verte kwam ggn rg€rucht, als een na-
derende zang opdagen.

- $rat mag dat zijn ? was de ongeruste
vraag der drinkebro€rs.

Zij hadden inderdaad al spoedig gehoord,
dat het louter vrouwenzang was en hij kwam
al nader en nader.

Bezor,gd beza,gen de drinkebr'oers elkaar,
en de weinigen die nog nuchter waren, be-
gonnen na te denken, tot er een hunner, die
't venster had opengetrokken, uitriep.

- 't Zijn onze vr'ouwen, mannen, 't zijn
onze vrouwen!

- Heere God, kermde Wannes, is de mijne
erbij ?

- En ze hebben stokken bij.

- Stokken!

- En ze zw'aaien ermee, dat het een aard
heeft.

- Lieve deugd, smeekte \Vannes, wat ga,at

er van mij geworden ! Dat is nu toch erg.
, Meteenen zocht hij r-ond of hij nergens
zich verbergen kon, en kroop ijlings onder rie
tafel.

Maar onderwijl waren de vroul'ren vool het
huis gekomen en ,beukten tegen de deur aan,
die door e€n paar der mannen werd dichtgr:-
houden.

De onderhandelingen'begonnen.

- Doet open, \riepen lde vror-r'tren, cioet

open, of we slaan de ruiten stuk.

- Nooit, was het antwoord.

- Doet open, 't zal eindelijk uit zijn nrer
uw lbrassen

- Nooit, klonk het nogmaals.
Maar 't rvoorrd was nog niet uitgesproken

of daar vlogen de stokken tegen de vensters
aan en de ruitjes rinkelden naar beneclen.

Er hleef niets ander,s oV€r dan te opellen,
en nu stormden de vrouwen binnen.

En al'wht er in huis \",'BS, 't deelde 't zelfde
lot.

Op potten, k,annen, tafels en ook op, de man-

nen regenden de stokstratgen neer als hagel-
bollen.

En de mannen kropen in hoeken en kanten,
tegen den muur aan, cnder de tafel en wie 't
meeste riep was de vrouw van lVannes, die
haren man niet vond.

Ze sloeg daarom maar wat harder op 'de
andere mannen, die kerrnden en smeekten, tot
eindelijk de vrouwen ,oordeelden, dat de les
vruchten zou dragen, en onder zegepralend
gezang het huis veirlieten waar tot hiertoe
zooveel verdriet voor hen gebrouwd werd.

De pastoor lachte hartelijk in zijn vuist,
toen hij 't gebeurde vernam.

Nu z'ou alles wel op zijn plooi komen.
De rnannen hadden wat misdaan en de

vrouw€n haCden wat misda,an, en bij gelijke
fouten zou ook tgelijke vergiffenis komen.

Maar de pa.stoor kende zijn schapen niet,
of althans oordeelde hij er, te gunstig over.

De mannen honden de vernedering niet
verduren en besloten wraak te nemen.

't Zol des Zondags daarop kermis ziin te
Blijvliet, en daar toch zouden hun vrouwetl
hen niet meer vinden kunnen.

In eene groote ploeg trokhen zij op't dorp-
ken af en hielden daat zoozeer httis, dat de
pastoor de wacht opeischte en hen verjagen
deed.

En ze bleven nu rondloopen, twee, drie dir-
gen lang, zouder naar huis te keeren, en toen
zij in hun dorp terugkwamen zouden zij niet
in huis komen, v66r de vrouwen hun om vei'-
giffenis hadden gevraagd.

Nu werd het do,rp een'echte hel, en de pas-

toor besloot zijnen bisschop .op cle hoogte tr:

brengen van het geval, en de bisscirop vou'J

het zoo erg dat hij er de keizer van in kennis
bracht.

De keizer was te Brussel en besloot al cle

'lustige broeders en nalatige httisvaders deit
bol te wassclten.

Hij trok naar Bierbeek af, gansch alleen,
zonder', gevolg. Enkel den koetsier, die hem

tot claar bracht, gebooC hij in 't nabur:ige clorp
te wachten, etr zoo verscheen Zijne I'lajesteir,
orrliennelijh gemaakt cloor een ge\voitetl mân-
tel dien hij had omgeslagen, iu de herber:g
van de <<Zondet Bodem>.

Daar ging het lustig toe.
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NÉ\

De mannen keken vêlwonderd op bij he't
binnentreden van den vr,eemdeling, die zich
zoo driest in een hoek der karner neerzette.

Ward, de brouwer, die in een grooten zetel
,de hraspartiji voorzat, richtte zich eerst tot
den keizer.

- Wat komt gij hier doen, kameraad?
vroeg hij aanmatigend.

- Bemoei u met uwe zaken, was het ant-
woord, dat met een duidelijken Gentschen
tongva,l werd uitgesproken.

- Een van Gent ! was de algemeene uit-
roep.

- Eten ze in Gent nog altijd worstjes met
savooitjes? vroeg Ward nu vreer spottend.

De vreemdeling echter iantrvoordde niet
meer, riep de hospes en vroeg een glas bier.

- Halt neen ! riep Ward de b'rouwer. Dat
is bier van mijn vat en er is geen ander ont-
stoken. Gij krijgt er van als ge't vriendelijk

vraagt.
Een hoogrood kleurde 's keizers wângen.

maar hij vergenoegde zich met op de lippen
te bijten en af te wachten wat komen zou.

Toen deed Ward de kannen vullen en onder
den uitroep: geef over! liet hij ze rondgaan,
maar telkens men aan den vreemdeling kwarn
deed hij knipoogend teeken, dat men voorbij
zolJ gàan.

Dat had zoo al een keer of vijf plaats ge-
had, toen keizer Karel plots met een besluit
rechtstond en tot aan den stoel van Ward
ging.

Hij bezag hem een paar maal in de oogen
en toen, hem een klinhende oorveeg toedie-
nend, gebood hii:

- Geef Ove,r''.

Ward bonsde recht op zijn zetel en \4ra1.e

den vreemdeling te lijve gegaan, zoa deze zich
niet waardig in houding hadde gezet, zijn
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mantsl opengesiâgèh en uitgeroepen :

- In naam des keizers, sta!
\lilard bonsde recht op zijn zetel ibedweimci.
Daar glimmerde in het schijnsel cler lamp

het wapen van 't gulden vlies en aan zijn
sehitterend ond'erlileed hcrl<enden dadelijk
allen den keizer.

Maar opnieuly lnvam de hand des heizer.s
op de wang van den dikken brouwer terecht,
en opnieuw klonk het bevcl:

- Geef over !

De brourver vond geen anderen uitlveg daii
't bevel des keizels te volgen en, daar hij
vond, dat de klap, dien hij gehregen had, al te
klinkend was om hem niei; ovcr te geven, g:rf
hij aan zijn gebuur een:flinke oorveeg, terwijl
het <Geef over>> weerhlonk.

Toen het de beurt was aan den keizer om d.:
oorveeg over te krijgen, pinkte hij op dezelfde
rvijze als Ward gepinkt had, bij het overgeveir
van 't glas bier, 't is te zeggen, dat men her;r
maar moest voorbijgaan.

Doch, met één rondeken scheen de keizer
niet tevreden, want toen de reeks was uitgc-
put, kwam zijn hand, ditmaal nog l<rachtiger',
op Wards gelaat neer.

- Geef over, klonk het opnieuw.
En zoo ging het voort, drie, viermaal.
De ooren, de vrangen der drinkebioers titi-

telden en ze zagen eruit als hadden ze elk een

heel tonne biers leeggedronken, ja, al wa,'e
hun hoofd een levende pioen geweest.

Toen scheen de keizer voldaan, althans over
dit bedrijf, want hij hield op en bezag di:
drinkebroers met een schampelen glimlach.

- Jongens, zegde hij, nu is de keizer vol-
daan; maan ik weet niet of uwe'vrouvren he-t

hiermee zullen wezen, daarom, trompetter,
blaas alarm en zeg dat alle vrouwen op c

Groote Markt bijeenkomen.
De trompetter, die er tamelijk beroerd uii-

zag, vond de karwei alles behalve aanlokl<e-
ùijk, maar waan de keizer sprak, diende er
wel gehoorzaamd te worden.

Eenige oogenblikken later, weergalmde datt
ook zijne stem door de straten:

- Bij bevel Zijner Majesteit, wordt eenie-
gelijke huisvrouw verzocht zich onverwijld op

de Groote Markt te begeven.
En driemaal d,reven de tonen der trompet

achter den roep, als beschaamd wegens de

vernedering, die de trompetter te doorstaan
had.

Het duui"de niet lang of al cle vrouwkels
r;chtten de sehreden nieuwsgierig naar cle
Gloote Markt.

En het wâs eï een gebabbel en gekal<el, als
van jonge musschennesten in 't voorjaar, en
ze konden maar niet begrijpen hoe clat ge_
komen was, dat de keizer er deel in kreeg.

Maar de pastoor lachte in zijn vuistje; hi,
wist waar het paard gebonden stond en vei"_
lreugde zich bij voorbaat ,r,eeds over de rust
en de eendr.acht, die eindelijk in zijn gelieftl
dorp gingen heerschen.

Hoe schrokken de vrouwkens, toen zij hoor_
c'[en dat de 'Keizer zelf verschijnen ging en
hoe ging het hun, toen zij vernamell wat er
rvas geschied in de <<Zonder Bodem>.

De keizer trad aan en plaatste zich met den
pastoor en den schout op de Groote Markt.

Hij zegde tot de vrouwkens verontwaardigd,
te zijn over hunne verwaarloozing en dat hij
thans aan hen vragen kwam, welke straf er.
aan 't mannenvolk moest opgelegd r,vorden.

Ja, dat was €en rare vraag. Een straf of
boete zou ook op de vrouwkens gedragen heb-
ben, want ze zouden er mee betaald hebben.

De ,stoutste van allen, de vrouw van Wan_
nes, vooral vreezende voor een,e aderlating
van hanen geldbeugel, zou zich reeds tevre-
den ,stellen, zoo ,alles maar ver.qeten err ver-
geven was.

Zulks werd door de andere vrouwen be_
aamd.

De keizer, die natuurlijk niet beter' ver...
langde, dan 'de zaak,op haar effen te schikken,
vond eindelijk dat ,alles lang genocg had ge-
duurd.

- Mannen, riep hij uit, ik wil u vergelen,
maar op ééne voorw;aa.rde.

De oogen van al de mannen richtLen zich
angstvallig tot den vorst.

- Ik wil u vergeven, maar gij, m,annen,
zult hier vergiffenis vragen voor hetgene gij
misdreven hebt.

l\[aar hoe lachte de keizer, toen al de man_
nen z0o dadelijk voor hem op de knieën vie-
len.

Ja, voor hun keizer knielen, dat was ,t min-
ste. 1\har voor hun vrouw daar daeht en ze
niet aan.

- Zoo bedoel ik het niet, riep de keizer uit.
Niet voor mij dient gij te knielen, mâar wrll
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$oor hen, die reij gesard en hcleedigd hebt.
Nu kwam de knieval minder gewillig.
De keizer echter hleek er geens,zins mee té

gekscheren.

- Knielt, klonk het kort.
En nu vielen de mannen voor de vr.ouwkens

neer, vocir de vroriwkens, ,die geen misbruik
wiiden maken van den toestand, en heel spoe-

dis op hun mannen toetraden, 9e ophieven, en
in een hartelijken kus zegden, dat alles verge-
ten was.

Zoo eindigde de dag te Bierbeek, tot groot
genoegen der jnwoners en vooral tot groot
jolijt van den pastoor, die ein,Celijk den vrede
tusschen zijne schapen verzekerd zag.
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