
MENSEN  EN  ETEN  VAN  TOEN … 

Jef  ELSEN 

BEKKEM  FIEN 
Ik heb nooit haar echte naam gekend. Maar iedereen noemde haar “Bekkem Fien”. 
Zij leurde met vis: haring en gerookte bokking. Zij was altijd donker gekleed en droeg 
haar grijs haar in een grote opgestoken haardot. Daardoor ziet zij er in mijn 
herinnering wellicht ouder uit dan ze in feite was. De geur van vers gebakken vis ging 
Bekkem Fien al vooraf als ze in de straat verscheen. 

Haar bakfiets was zwaar beladen met 2 houten tonnen en enkele kisten vol vis. 
Bekkem Fien moet sportief zijn geweest. Want in haar glorietijd deed zij de trip van 
haar woongemeente Meerhout naar Heusden-Zolder en terug met haar bakfiets. Die 
afstand bedroeg enkel toch wel een 30-tal km langs secundaire wegen. Later werden 
zijzelf en haar lading per auto gebracht tot achteraan in Boekt, waar haar bakfiets 
bleef overnachten. Bekkem Fien wist de jeugd steeds te verleiden met een zwart heet 
snoepje: “Moddege gie sjiepke hebbe?”. 
 

KOSTER  GERARD 
Gerard en Henri Luts waren broers uit 
Viversel. Gerard bezat een prachtige 
stem. Hij was dan ook koster. Maar hij 
bracht ook de broden – en bij feesten, de 
taarten – rond voor bakker Quintens. Als 
kind waren we verzot op zijn harde, 
lekkere speculaas. Gerard deed zijn 
ronde nog met koets en paard. Het paard 
kende blindelings zijn weg naar de 
klanten. Wij woonden langs een toen nog 
doodlopende straat (De Panestraat). Het 

paard maakte trouw de afslag. Bleef ter plekke geduldig wachten tot Gerard zijn 
weerpraatje had verkocht, het zoveelste verhaaltje had verteld en zijn broden had 



 

afgerekend. Zodra de koetsier weer op de bok 
zat, maakte het paard een feilloze ommezwaai en 
galoppeerde naar de volgende klant. Het was 
feest als Gerard ons mee op de bok tilde en we 
een kort ritje met de koets mochten meerijden. 
Vele jaren later ruilde Gerard paard en kar voor 
een auto. Maar dat vonden wij minder 
romantisch. 

 

SLACHTER  HENRI 
Henri was slachter. Hij deed zijn ronde langs de klanten met een bakfiets, die was 
uitgerust met twee rieten manden met een deksel. Ook als we pas een varken 
hadden geslacht (zie: afzonderlijke tekst), kwam hij toch wekelijks langs om mogelijke 
bestellingen te noteren. 
Maar meestal aten we vlees van eigen kweek: een vetgemest varken, een konijn of 
een kip. Omdat we toen nog geen diepvries bezaten, werd het varkensvlees in een 
kuip in de kelder bewaard, overgoten met eigen reuzel en bestrooid met veel zout. 
Niets zo smakelijk als ’s morgens spek met eieren eten en daarna nog een boterham 
soppen in het nog warme vet en flink bestrooien met potsuiker (ik weet ondertussen 
waar ik mijn calorieën vandaan haalde). 
Maar naarmate de winter vorderde, raakte de ton met vlees minder vol en het 
varkensvlees ranziger. Op het einde aten we dan bijna zuivere pekel. 
 

HET  DAGELIJKS  ETEN 
Melk hadden we van de eigen geit of haalden we met een melkkan bij de geburen Jef 
en Marie Henderix, die een veestapel hadden van welgeteld zes koeien. Later kwam 
melkboer Fonske Labie aan huis. Die wist waar de melk in de kelder werd bewaard en 
verwisselde de lege flessen zelf met volle. 
 

Mijn vader was trots op zijn groentetuin vol verse salade, porei, selder, tomaten, 
kolen en wortels. Mijn vader kocht de plantjes op de markt, waar hij om de veertien 
dagen ook tabak aanschafte voor zijn pijp … en overheerlijke snoepjes. 
 

Op een achterliggend perceel werd tarwe geplant, aardappelen, maïs en haver. 
Daarvoor werd de grond jaarlijks omgespit. Als oudste zoon, mocht ik na schooltijd 
mijn vader hierbij helpen. Dat was wel een zware karwei, maar als kind van een groot 
gezin, vond ik het zalig om mijn vader meerdere uren helemaal voor mij alleen te 
hebben. 
 

Tijdens de grote vakantie moesten de aardappelen dan worden gerooid en de granen 
worden gemaaid en ook gedorst. De opbrengsten van de kleine boerderij volstonden 
grotendeels om de gezinsleden en de kleine huisdieren te voeden. 
 

Het dan nog ontbrekende voedsel gingen we halen bij nonkel Sjaar, die een depot 
had van de Boerenbond, of bij het buurtwinkeltje van Jules Hendrix. Die had ook een 
kleine camion waarmee hij zakken met steenkool aan huis afleverde, maar ook bier 
en limonade rondreed. Wij dronken thuis bij het middageten meestal bruin bier. 



 

Het water voor de koffie en de soep, onttrokken we met een 
handpomp aan een zelf geslagen waterput. Die pomp was aangesloten 
met een loden leiding. Gezond kon dat niet zijn. Want leerden we 
immers niet dat de Romeinse beschaving was ten onder gegaan door 
het drinken van wijn uit loden bekers? 
 

GROENTEN  EN  FRUIT 
Later kwam Ernest Weyens als een van de eersten met een camionette rond met 
groenten en fruit. Die camionette had eigenaardige richtingaanwijzers: die gingen 
niet alleen aan en uit, maar klapten ook op en neer als de vleugels van een vogel. 

 

Van Ernest Weyens leerden wij bananen en ananas eten. 
Na school glipten wij stiekem mee op de treeplank achteraan zijn camionette. Wij 
hoopten dat hij zou stoppen bij een eerstvolgende klant. Maar hij nam ons mee tot 
aan het kruispunt bij frituur Maurits, voor we konden afstappen. 
 
 
Ik heb gelukkig nog enkele opstellen uit mijn kindertijd bewaard. Toen ik 11 j. was, 
was ik blijkbaar sterk onder de indruk van het slachten van ons varken en schreef ik 
het volgende: 
 
 

KNORREPOT  IS  GESLACHT 
 

“… Ongeveer een half jaar geleden ging vader naar Viversel om een klein 
biggetje te halen. Dat biggetje werd ondertussen een zwaar zwijn, dankzij melk, 
gekookte aardappelen en graan, door de mulder tot meel gemalen. 
 

Een maand geleden, kon vader de slachter, Felix Jans, gaan halen. Die kwam 
dan ook op een maandag onder het Kerstverlof om het logge varken te 
slachten. 
 



 

De 100 kilo’s vlees werden naar buiten getrokken. Daar werd het varken 
dadelijk vastgebonden en bewusteloos gemaakt door een slag van een 
blinkende bijl op de kop. Een vlugge steek in de keel en het varken viel voor 
goed neer. Moeder ving het gutsend bloed op in een kom. 
 

De rest was vlug afgehandeld. De haren van het varken werden afgebrand, het 
werd gewassen en daarna in stukken gesneden. Ik moest de stukken vlees mee 
naar binnen helpen dragen. 
 

Het bloed werd daarna vermengd met gemalen vlees, gekookt … en het lekker 
“pensding” was klaar. …”. 
 

 


