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Jef  ELSEN 
 
“Ik ga niet graag naar school, want daar plagen ze mij”, vertrouwde mijn kleinzoontje 
mij toe. Plagen of pesten op school is blijkbaar van alle tijden en van alle generaties. 
Uitverkoren slachtoffers van pesten zijn: nieuwkomers, leerlingen die verlegen zijn of 
weinig vriendjes hebben, kinderen die jaloezie opwekken als knappe leerling of 
opvallen door hun lichaamskenmerken of klederdracht. 
 

DE  DOORNENHAAG 
Zelf ben ik nooit systematisch gepest op school. Maar toch blijf ik mij een aantal 
plagerijen herinneren. Het begon al op het eerste studiejaar. Bij gebrek aan 
voldoende klaslokalen, vonden de lessen van dat eerste jaar plaats in de woonkamer 

van een private woning. Maar de speeltijden werden op dezelfde 
speelplaats georganiseerd samen met de leerlingen van de andere 
klassen. De meisjes en de jongens werden op die speelplaats van 
elkaar gescheiden door een ondoordringbare doornenhaag in het 
midden van het speelterrein. Leerlingen van de hogere klassen 
amuseerden zich door doornen van die doornenhaag af te plukken en 
daarmee de eerstejaars te lijf te gaan. Al op de tweede schooldag 

kwam ik ’s avonds gehavend thuis: mijn armen en benen stonden vol schrammen tot 
bloedens toe. Ik probeerde die nog even te verbergen, maar mijn moeder ontdekte 
onthutst het slachtveld en verzorgde jammerend mijn wonden. Beroep doen op mijn 
oudere zusters, die ook op dezelfde school zaten, om de volgende dagen een oogje in 
het zeil te houden, zou niet baten … want de doornenhaag verhinderde dat de 
meisjes bij de jongens konden. 
Nog dezelfde avond trok mijn moeder met de klacht naar een vriendin, die lid was 
van het oudercomité. Door een verscherpt toezicht van de leerkrachten, was het 
daarna gelukkig snel gedaan met dit soort pesterijen. 
 

GEEN  IJSPRET 
Soms gebeurt het pesten door een ganse groep. Op het tweede studiejaar waren de 
grachten na een paar koude winternachten dicht gevroren. ’s Morgens bij het naar 
school gaan, amuseerden wij ons kostelijk door op het ijs in die bevroren grachten te 
lopen en te glijden. Tot Hugo plots door het nog zwakke ijs zakte en er twee natte 
kousen en schoenen aan overhield. Ondertussen waren we de tijd uit het oog 
verloren en we kwamen dus tien minuten te laat op school. Ik had de oudere jongens 
onder elkaar al geheimzinnig zien fluisteren en voelde dat zij iets in het schild 
voerden. De uitleg van hen bij hun onderwijzer voor het te laat komen was dat ik 
Hugo in de gracht had geduwd en dat zij bij Hugo waren gebleven om hem te 
steunen. 
Ik werd uit mijn klas gehaald en in de hogere klas vroeg de meester aan de ganse klas 
wie gezien had dat ik Hugo duwde. Vele leerlingen – ook degenen die absoluut niets 
hadden “kunnen” zien – riepen in koor: “Ja, ik !!!”. Als straf moest ik een uur op mijn 



knieën op de trede blijven zitten. Ondertussen mocht Hugo met een grijns op zijn 
gezicht zijn schoenen en kousen te drogen leggen aan de kachel … 
 

Deze onrechtvaardige behandeling door een groep is me altijd bijgebleven. Ik houd 
niet van blind “kuddegedrag” of van “massahysterie”. En als ik ergens achterbaks 
gekonkelfoes vermoed, zal ik zorgen dat mijn waarheid snel de leugen achterhaalt. 
 

DE  NIEUWE  VOETBAL 
Bij gelegenheid van Sint-Niklaas mochten we een stuk speelgoed meebrengen naar 
school. Ik was blij om mijn nieuwe lederen voetbal te kunnen tonen. Na schooltijd, 
liep ik fier met de voetbal onder mijn arm naar huis. Maar een grote jongen, Jos, 
duwde de bal onverwacht van onder mijn arm. En een viertal oudere jongens 
dribbelden de bal naar elkaar toe en hadden het grootste plezier met mijn hopeloze 
pogingen om de bal terug in mijn bezit te krijgen. 
Ter hoogte van de serres van Romain, gebeurde dan het voorspelbare: de bal 
belandde met een brede boog op een serre en brak in zijn vlucht twee ruiten. 
Toevallig was Romain in de buurt en voor onze neus kon hij de bal bemachtigen. Ik 
deed nog een poging om de bal terug te veroveren, maar Romain duwde me 
achteruit en zei: “Je krijgt de bal maar terug, als je eerst de twee kapotte ruiten 
betaalt”. Argumenteren dat ik het slachtoffer was van de andere jongens, hielp niet: 
ik kreeg de bal niet terug. 
 

Het duurde daarna nog enige dagen, vooraleer – met de hulp van de onderwijzer – de 
centen konden ingezameld bij de andere jongens om mijn voetbal weer “vrij” te 
kopen. 
 

BIJNAMEN 
Een beruchte manier om iemand te kleineren is zijn echte naam te vervangen door 
een spot- of bijnaam. Zowat iedereen kreeg tijdens het lager onderwijs een bijnaam. 
Geen enkel voorval of omstandigheid was gek genoeg om een spotnaam toebedacht 
te krijgen. Zelf kreeg ik op een bepaald moment de spotnaam van een bijtend 



afwasproduct, omdat mijn voornaam en mijn familienaam daarmee wat klank-
gelijkenissen vertonen. 
Het eigenaardige is dat ik me na al die jaren slechts één spotnaam van een 
medeleerling herinner. Een stevige boerenzoon kreeg de bijnaam “Tarzan”. Spijtig 
genoeg kwam hij in gewelddadige omstandigheden om het leven ... 
 

ANTWERPSE  PESTERIJEN 
Antwerpenaars hebben er een handje van weg om de “brave” Limburgers te pesten. 
Tijdens mijn eerste job in Antwerpen, dachten een aantal collega’s in mij een gewillig 
slachtoffer te vinden. Maar op het gebruik van “de” Limburg reageerde ik steevast: 
“Dat zegt men in Limburg nooit … daaraan herkennen wij de buitenlanders”. En op 
“het verre Limburg” volgde prompt mijn reactie: “Ja, van Antwerpen naar Limburg, is 
verder dan van Limburg naar Antwerpen”. 

Limburgmoppen kregen van mij een Antwerpse tegenhanger. Alle pesterijen 
verstomden bij de oneliner “Er zijn inderdaad minder geëmancipeerde Limburgers 
dan domme Antwerpenaars”. Om die zin te begrijpen was enig denkwerk nodig. 
 

Later heb ik nooit nog last gehad van Antwerpenaars. Integendeel, ik heb als 
Limburger mijn steentje kunnen bijdragen aan de realisatie van meerdere grote 
culturele gebouwen in Antwerpen: de renovatie van het KMSKA (Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen) en van het Operagebouw Antwerpen, de nieuwbouw 
van Kunstencampus deSingel, de investeringssubsidie aan het MAS (Museum Aan de 
Stroom) en aan Huis Roma te Borgerhout, ...  
Ik heb de Antwerpenaars toen leren kennen als een dankbaar volk. 
 

En, het moet gezegd, bij ons in Limburg en in Heusden-Zolder is men niet gemakkelijk 
sant in eigen land … 
 


