
WE WAREN OP DE PENSENKERMIS (Verslag pensenkermis 15 oktober) 

 

Wat is er nu gezelliger dan ‘een stukske eten’ met de vrienden en wat bij te 

praten? Die gelegenheid krijgen onze leden elk jaar met onze pensenkermis die 

niet alleen de bedoeling heeft om hongerige magen te vullen maar tevens een 

gezellig samen zijn op het oog heeft.  

Pensen op het menu heeft niets origineel want bestaat al eeuwen sedert de 

Grieken en de Feniciërs ook al pensen draaiden. In meer recente tijden 

bevatten de kranten artikels over politiekers die pensenkermissen aanboden 

opdat de mensen voor hen zouden stemmen. Het meest beruchte voorbeeld is 

dat van wijlen Paul Vanden Boeynants die tijdens de verkiezingsstrijd gratis 

pensen aanbood uit zijn vleesbedrijf opdat de mensen het bolletje achter zijn 

naam zouden inkleuren. Vanwaar zijn bijnaam Polle Pens. 

Pensen doen mij nog altijd denken aan mijn prille jeugd op de boerderij van 

mijn grootvader op het Rot. Het was de tijd dat het op de boerderij vet 

gemeste varken nog thuis werd geslacht. Ik herinner mij nog de wrede beelden 

van het varken dat door de slager uit zijn hok werd gesleurd, onder luid gekrijs 

met een koord aan zijn achterpoot werd omvergetrokken en zonder verdoving 

– Gaia bestond toen nog niet - met een vlijmscherp mes de keel werd 

opengereten, terwijl mijn moeder met een brede pan het bloed opving. Ik zie 



de beelden nog voor mij van het schoonmaken van de darmen die als omhulsel 

van de pensen moesten fungeren. En daarna aanschuiven aan tafel voor de 

(goed proper gemaakte) niertjes en de pensen.  

Bij het organiseren van onze jaarlijkse pensenkermis zijn dergelijke gedachten 

uit vervlogen tijden echter ver weg. Eerste bekommernis is of alle 

voorbereidingen getroffen zijn. De (140 witte en 175 zwarte) pensen, de 

appelmoes, de ballekes en de kriekskes zijn besteld en iedereen van onze 

bestuursleden weet ondertussen wat hem of haar te doen staat. Dus wat kan 

er nog mis gaan? Zelf had ik de taak ‘s morgens de bestelling bij beenhouwer 

Persoons te gaan ophalen maar de dag voordien val ik toch wel met de auto in 

panne zeker en de garage kon mij niet onmiddellijk uit de nood helpen. Toen 

niet meteen aan een varken gedacht, maar wel aan een schaap en dan nog wel 

een schaap met vijf poten, dat in werkelijkheid ook geen schaap was maar een 

Jordaans buurtcafé. De komische KRO serie van 1969 met deze titel, die toen 

ook veel door de Vlamingen werd bekeken, leverde tal van hits op waaronder 

‘We benne op de wereld om mekaar te helpen niewaar’. ‘Vriendschap, liefde, 

broederschap, het zijn geen loze kreten’ zongen Adèle Bloemendaal, Leen 

Jongewaard en Piet Römer toen. Julien en Vera moeten dit liedje ook nog 

gekend hebben want waren meteen bereid om op D-Day wat vroeger op te 

staan en mij te komen oppikken om samen de lading pensen op te halen.  

En zo was iedereen van het bestuur stipt om 

10 uur op post om alles in gereedheid te 

brengen. Roger en Anita waren daags 

voordien het bos in gedoken om wat 

herfstvruchten te verzamelen teneinde Anita 

toe te laten een mooi kleurig knutselwerk 

(met o.m. Canna bladeren, kastanjes, een 

trosje druiven .…) op de tafels te plaatsen en 

de kantine een unieke herfstsfeer te laten 

uitademen. Als werkbijen in een bijenkorf – 

bij ons weliswaar met meerdere koninginnen 

– zwermden de bestuursleden en hun partner 

van keuken naar zaal en omgekeerd: 

onderleggers en servetten werden op de 

tafels gelegd, borden, tassen, ondertassen en messen en vorken werden klaar 

gezet en het koffie zetten werd evenmin vergeten. Ook de keuken zat niet stil. 

Het duurde dan ook niet lang voor de geuren van de gebakken pensen en 



ballekes ons tegemoet kwamen en in de aangesleurde Bain-Maries lagen te 

blinken.      

 

Het mocht dan ook niet verwonderen dat onze goed gerodeerde ploeg met alle 

voorbereidingen tijdig klaar was. Onze gasten mochten komen. Het duurde 

inderdaad niet lang vooraleer de eerste van de 180 ingeschreven leden zich 

goed op tijd aan het onthaal aanboden om in volle verwachting een gezellig 

eetfeest bij te wonen. Het bedelen van de pensen en ballekes met de 

bijhorende toespijs verliep vlekkeloos. En aan het aantal decibels dat van de 

tafels kwam te horen hadden onze leden elkaar veel te vertellen. 

Het gebrek aan akoestische 

isolatie in onze kantine en het 

vele lawaai aan de tafels speelde 

ook het driekoppig orkestje Zame 

(van het Wezemaals ‘zouden we 

…’) parten. De door hen 

gebrachte covers en leuke 

meezingers hadden moeite om 

op te boksen tegen de 

geluidsgolven in de zaal, die 

slechts eventjes afnamen  bij het 



verorberen van het dessert onder de vorm van een dikke romige eclair van 

onze vertrouwde bakker.  

Toch blij om vast te stellen dat ’s avonds iedereen tevreden huiswaarts keerde, 

wat ik afleid uit de vele opgestoken duimen in onze richting bij het verlaten van 

de zaal. Daar doen we het tenslotte voor.  

Rest mij alleen nog de bestuursleden en hun partners en Roger en Anita een 

dikke merci toe te werpen. Dank zij hen hebben we onze leden weer een mooie 

namiddag bezorgd.  

Achilles 

Foto’s : Willy Coen. Meer foto’s van Willy in het Fotoalbum op onze website 

www.seniorenkbcleuven.be 

 

 

    

  


