
 

IK  LUST  GEEN  PILSJE  … 
 

Jef  ELSEN 
 
Niemand kan naar waarheid beweren me ooit als volwassene “zat” te hebben gezien. 
Ik drink wel eens graag een wijntje, een kriek of een geuze. En in Voeren ben ik 
verlekkerd geraakt op het Voerensdröpke. Maar een gewoon pilsje weet ik niet echt 
te smaken. Een aantal ervaringen tijdens mijn jeugd bepaalden mijn afkeer voor het 
overdadig drinken van pils. 
 

OPENING CAFE “BIJ FONSKE” (THANS DORPSHUIS “DEN UBBEL”) 
Toen ik 9 j. oud was, opende op een zondag 
het dorpscafé met kegelbaan “Bij Fonske 
(Vanoppen)” te Boekt. Toen we op maandag 
terug kwamen van school, werden we door 
een zoon van de cafébaas uitgenodigd om de 
bijna lege tonnen en de “kletskes” bier te 
komen leegdrinken. Als lokaas kregen we 
alvast een reep chocolade toegestopt. Het bier 
smaakte naar nog ... Voor ons als jeugdige snaken volstonden echter enkele pintjes 
om stomdronken te worden … en om ’s avonds en ’s anderendaags opgezadeld te 
zitten met een enorme kater en een houten kop. 
 

Het “Café Bij Fonske” werd vele jaren later omgebouwd tot voorlopig dorpshuis en in 
2014 afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe dorpshuis “Den Ubbel”. 
 

WANDELVIERDAAGSE VENLO 
Toen ik 14 j. was, namen we met de Chiro van 
Zolder deel aan een wandelvierdaagse te Venlo 
(Nederland). De trip van ruim 90 km van Zolder 
naar Venlo en terug maakten we met de fiets. 
In Venlo verbleven we bij gastgezinnen. Die 
zorgden voor slaapgelegenheid, maar ook voor 
het morgen- en het avondeten en zelfs voor de 
bevoorrading tijdens de wandeltocht. Wandelen 
was toen in Vlaanderen nog niet die populaire 
sport van vandaag. Maar Nederland promootte 
toen al volop de wandelsport. In Venlo werd elke 
dag een route van ongeveer 20 km afgewandeld. 

Wij maakten het ons extra moeilijk door  in Chiro-uniform te marcheren op het mars-
ritme van ons trommelkorps. Voor deze opvallende prestatie, werden wij op het 
einde van de vierdaagse beloond met de “beker voor de beste buitenlandse groep”. 
 

En dat moest natuurlijk worden gevierd. In een cafétje werd de beker telkens 
opnieuw met bier gevuld en die ging dan de kring rond tot hij terug leeg was. Het 
onvermijdelijke gebeurde: meerderen van ons werden dronken en hadden moeite 
om de weg naar hun gastgezin terug te vinden. 
 



Ik had dan nog eens de bijkomende pech dat ik geen sleutel had meegekregen en 
moest aanbellen bij mijn gastgezin. De gastvrouw deed verveeld open in nachtkledij 
… en gaf mij een fikse uitbrander. Haar man was handelsreiziger en kwam ook 
regelmatig aangeschoten thuis. De gastvrouw was dus gewend om zatte mannen met 
harde hand aan te pakken ... 
 

VLAAMSE KERMIS BOLDERBERG 
Ik was 17 j. toen ik samen met mijn broers en buurjongen Roger naar de Vlaamse 
Kermis in Bolderberg trok. Wij amuseerden ons daar best. Mijn broers en ikzelf 
dronken matig. Maar Roger was flink zat toen het tijd was om naar huis te gaan. We 
schuilden nog even voor het opkomend onweer, maar besloten dan toch maar op te 
stappen, omdat we om 24 u thuis moesten zijn. 
 

Maar Roger kon zich niet meer recht houden op zijn benen, laat staan op zijn fiets. 
Met vereende krachten werd hij op de bagagerek van zijn fiets getild, voorover 
gebogen over zijn zadel en  –  daar hij steeds weer dreigde van zijn fiets te schuiven  –  
werden zijn handen met een snelbinder vastgebonden aan zijn stuur. Die positie was 
echter niet comfortabel voor hem: zijn maag drukte op het zadel. En die maag was al 
ongesteld door het overdadig drinken. De inhoud van de maag kwam dan ook in 
gulpen op straat terecht, een vettig lekkend spoor achterlatend op het fietsframe. 
 

Ik duwde die “fiets met vracht” voort, terwijl mijn broer mijn fiets met één hand 
meevoerde en zich op zijn eigen fiets probeerde in evenwicht te houden. Dat was 
geen gemakkelijke klus, want de Terlaemenlaan had toen nog geen straatverlichting 
en ook geen fietspad. En het baanvak lag er gevaarlijk gerond bij. Het was opletten 
geblazen om niet vast te rijden in het fijne grind langs de straatrand. En de regen 
bleef maar neergutsen. De felle bliksemschichten weerkaatsten in de vijvers van 
Terlaemen. Dat gaf de indruk of die schichten zowel van boven als van onder 
kwamen. En de ratelende donderslagen deden ons steeds weer opschrikken. 

We waren dan ook doordrenkt toen we eindelijk thuis geraakten. Maar de 
buurjongen moest nog in zijn bed geraken en op eigen krachten lukte dat duidelijk 
niet. Gelukkig vond hij nog de huissleutel. Met veel moeite kregen we hem de trap 



opgeduwd en in zijn bed gelegd, waar we hem ontdeden van zijn doorweekte 
bovenkleding. Plots riep zijn moeder vanuit haar slaapkamer: “Roger, dat duurt nogal. 
Doe dat licht eens uit op de trap”. 
Wij muisden er zo vlug we konden van onder ... 
 

Geen wonder dat een pilsje me sinds niet meer echt smaakt. 
Maar een Voerensdröpke loopt er nog altijd even zachtjes binnen ! 
 

 


