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Voorwoord
Tegenwoordig komt het vlees in het beste geval van de slager, en anders
van de supermarkt waar de consument op de verpakking leest van welk
dier het vlees afkomstig is. Veel consumenten zien een levend varken
alleen op televisie en bij uitzondering een koe in de weide. Dat kan ook
niet anders, want de dieren leven vaak in grote stallen en vanwege de
overbrenging van ziekten mogen ze niet eens bezocht worden. Door deze
omstandigheden is de kennis van vlees en de bijbehorende slachtdieren
ronduit belabberd.
Vroeger was dat heel anders. Men leefde vaak samen met de dieren, die
werden, na een goed leven, op de boerderij werden geslacht, zodat de
boer een wintervoorraadje had. Dit boek laat zien hoe dat in zijn werk
ging. Iedereen hielp mee bij de slacht: boeren, knechten en meiden. Niet
zelden stak ook een noaber (de naaste buur) zijn of haar handen uit de
mouwen. Na afloop van de slacht hield men de slachtvisite waarbij de
hele buurt kon zien en proeven wat er voor lekkers op tafel kwam.
Volgens oud gebruik werd, daarbij een goede borrel geschonken.
Ik ben een geboren Achterhoeker, zoon van Slager Gerrit Kwak uit
Winterswijk en groeide op met het slagersvak in al haar facetten. In de
loop van de jaren ontwikkelde ik me tot redacteur van verschillende
vakbladen en publicist, met als specialisatie het slagersvak. Geregeld
kreeg ik vragen over de huisslacht en heb ik de slachtvisite bij de hoorns
gevat. Het was een prachtige reis, het schrijven over de drukke
najaarswerkzaamheden zoals deze werden verricht in de Gelderse
Achterhoek maar ook in andere delen van Nederland. Het is een verslag
van een eeuwenoude werkmethode en de daarmee nauw samenhangende
tradities en gebruiken. Nu zijn ze vastgelegd voor het nageslacht.
In dit boek vind je ook een koppeling naar de fantastische producten die
tijdens de huisslacht ontstonden en die nog steeds door verschillende
ambachtelijke slagers worden geproduceerd. Ze vormen het visitekaartje
van een oeroud ambacht.

Veel leesplezier
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Gerhard Kwak
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Een duik in de geschiedenis

Een duik in de geschiedenis
Mensen eten sinds mensenheugenis vlees. Rondtrekkende jager‐
verzamelaars uit de prehistorie aten naast bladgroenten, knollen en noten
vlees van kleine dieren en van kuddedieren. Ze trokken achter het wild aan
en schoten wat ze nodig hadden om te overleven. Vooral in de
koudere maanden van het jaar was dit een onontbeerlijke
aanvulling op het dieet. De jagers bewerkten het wild
nauwelijks. Het bloed dronken ze meteen na het doden, het
vlees sneden ze in stukken met scherpe snijsteentjes van
vuursteen. Soms droogden ze het vlees, zodat ze het langer
konden bewaren. Alles werd gebruikt, ook de niet‐eetbare delen
zoals de hoorns, pezen, botten en de huid. Daarvan maakten ze
gebruiksvoorwerpen, kleding en sieraden. Zo’n 10.000 jaar
geleden ontdekten mensen de landbouw en gingen ze vee
houden: schapen, geiten, koeien, varkens en pluimvee. Het werd
makkelijker voor grotere groepen mensen om op één plek te
blijven wonen en toch genoeg voedsel te hebben. Jager‐
verzamelaars werden boeren en handelaren. Dieren werden
gehouden voor bijvoorbeeld de melkgift of de wol. Ze werden
geslacht als ze niet productief genoeg meer waren. Het hoofd
van een gezin was naast het weiden van het vee, ook
verantwoordelijk voor de slacht van zijn dieren.
Neanderthaler
Foto: Roni Setiawan / Shutterstock

Pemmican. Gedroogd rundvlees uit
Amerika

Het Slagersgilde
In de Middeleeuwen trokken mensen in onze streken meer naar elkaar toe.
De eerste steden ontstonden. In de stad was geen ruimte om vee te houden
en te slachten, het vee werd buiten de stad gehouden. In de stad ontstond
een aparte beroepsgroep: de slager. De naam slager ‘hij die slaat’ is afgeleid
van ‘slag’ Oud Nederlands (1401‐1450) voor bewusteloos slaan
(vermoorden). Een primitieve vorm van verdoving.
In die tijd was er voor ieder ambacht wel een gilde (Middeleeuws
broederschap); ook voor slagers. Gildes waren bedoeld om kennis en
ervaring te delen; je kon er als leerling‐gezel bijvoorbeeld een opleiding
volgen. Een jonge leerling‐slager woonde in bij het gezin van een
meesterslager, en bleef daar in de leer totdat hij voldoende vakbekwaam
was om te worden bevorderd tot gezel. Daarna was het tijd om zich verder
te ontwikkelen in de leer bij een andere baas. Als de gezel genoeg had
geleerd en ervaring had opgedaan, legde hij een ‘meesterproef’ af. Na het
succesvol afleggen daarvan trad hij als vakman toe tot het Slagersgilde en
mocht hij een eigen bedrijf beginnen.
Slagers verrichtten hun werkzaamheden in eigen slachtplaatsen. Ze
verkochten het vlees in grote centraal gelegen hallen; de vleeshallen. Dat
waren in het begin eenvoudige overdekte verkoopplaatsen, maar naarmate
de gilden machtiger werden, werden deze hallen steeds groter. Buiten de
grote steden en dorpen slachtten de boeren zelf. Aan het einde van de
achttiende eeuw raakten de gilden in verval. Onder Napoleon werden ze in
1818 afgeschaft.

Vleeshal Haarlem
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Over het slachtvee

Over het slachtvee
Er liepen op de boerderij in het verleden veel verschillende slachtdieren
rond. De voornaamste waren het rund en het varken. Het rund was voor de
melk en in mindere mate de kaas. Het varken werd gehouden voor het vlees
en de worst. Deze producten waren hard nodig als voedsel voor de winter.
Verder werden er geiten, schapen en klein spul als kippen en konijnen
gehouden. Deze dieren werden geslacht wanneer nodig. Soms werd er
rondom de boerderij ook gejaagd op wild. Paarden hadden de armere
boeren niet; die waren te duur in aanschaf en onderhoud. De meest
gehouden paarden in de Achterhoek waren van het Geldersche ras of
verbasterde ‘Vriezen’ (Friese paarden). Ze waren wat plomper, hadden een
brede borst en een gestrekt lijf. Ze werden door de grotere boeren gebruikt
voor allerlei voorkomende werkzaamheden.

MRIJ‐veeslag
Foto: Smaakacademie Achterhoek

Koeien
Alleen vlees van een rund werd in
die tijd gekwalificeerd als ‘vlees’.
Het rundvlees kwam ook alleen
maar op tafel bij speciale
gelegenheden als Pasen, Kerstmis,
andere feestelijke aangelegenheden
als een huwelijk of de kermis, of bij
een overlijden. Dan maakte de
boerin stoofpotten en braadstukken
en de slachter bereidde van
speciale delen rookvlees of
naegelholt (ongerookt en gedroogd
rundvlees). Het vee in Gelderland
en Overijssel was hoofdzakelijk
roodbont; het zogenaamde Maas‐
Rijn en IJssel veeslag (MRIJ). In de
rest van het land beschikten boeren over het Fries‐Hollandse veeslag: de
Groninger blaarkop op de veengronden, het Brandrode rund en
Lakenvelders op landgoederen van de adel. Deze runderrassen zien we
tegenwoordig nog maar in beperkte mate.
Dicht bij de sappige weidegronden langs de waterwegen, waren de MRIJ‐
beesten vrij zwaar van stuk, mooi en stevig van bouw en gaven ze vette
melk. Het vee was op de schrale weidegronden van de Achterhoek over het
algemeen klein van stuk, schraal en taai.
De kleine boeren waren al heel blij wanneer ze zich een schamele koe
konden permitteren. Een stier voor de fok en de voortplanting was meestal
geen haalbare kaart. Daarom werd de koe gedekt door de stier van een grote
boer uit de buurt of door een stierhouder die speciaal met zijn stier langs
kwam. De stier had een stevige ring door de neus met daaraan een ketting.
Zo kon de stierhouder, samen met zijn stok, het zware beest nog een beetje
in toom houden. Vaak zat aan de stok een scherpe punt die gebruikt werd
om de stier aan te sporen bij zijn werk of om de agressie wat in te tomen.
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Het slachten

Leren schietmasker met slagpen speciaal voor runderen

Wandbord met slachtgereedschap.
Keurslagerij Wiljo Kuenen, Ruurlo

Vergunning voor het gebruik van een
schietmasker met munitie

Schietmasker met patronen
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Verdelen en verwerken

Het verdelen gebeurde de dag ná het slachten, als het vlees goed bestorven
was. Het was dan opgestijfd en mooi stevig, malser en minder gevoelig
voor bederf. Als het nog te warm was, was het snijden en modelleren
moeilijk. En bovendien gevaarlijk, omdat het mes dan sneller uitschoot en
mens of vlees kon beschadigen.
Het verdelen, afsnijden of afhakken van
een half varken vond meestal op de deel.
Er waren schragen klaargezet met daarop
houten planken of een deur: dit werd een
stevige tafel. Het afhouwen werd vroeger
heel wat minder verfijnd uitgevoerd dan
tegenwoordig. Het uitbenen gebeurde in
grote stukken. Schnitzels, karbonades en
hamlapjes kende men niet. Wel waren er
hammen, vet, mager spek en worsten.
Tegenwoordig gaat dat heel anders. Alleen
slagers die zelf nog worsten en hammen
maken, verdelen de varkens zelf. Zij
kunnen alle onderdelen, net als vroeger,
gebruiken. Slagers die zelf niet zoveel
worst maken, krijgen via slachterijen of
grossiers de benodigde onderdelen kant
en klaar. Deze zijn minder zwaar en veel
magerder dan vroeger. De uitsnijmethodes
zijn meer afgestemd op de
gebruiksmogelijkheden zodat er ook voor
de niet worstmakende slager zo min
mogelijk verloren gaat. Want een goed
rendement is van wezenlijk belang.

Een ouderwets schema van een
half varken anno 1950

Half varken in stukken anno 2015

44

Verdelen en verwerken

Op de volgende foto’s is het verdelen van een half varken te zien, tijdens
een slachtvisite in 2015 op museum Smedekinck in Zelhem. Oud‐Keurslager
Fred Rosendahl verdeelt het varken deskundig in hanteerbare delen.

Stap 1:
Het verwijderen van de reuzel

De bladreuzel is een platte plaat zacht vet die op de ribbetjes in de buikholte
ligt en de nieren beschermt. De plaat werd voorzichtig van de ribbetjes
getrokken waarna de reuzel werd vermalen of fijngehakt en daarna
uitgesmolten. Het was de oeroude vervanger van boter of margarine en de
leverancier van kaantjes.

Stap 2:
Het verwijderen van de
varkenskop

De varkenskop werd los gesneden. De kop, inclusief de oren en de snuit,
werd voor de bereiding extra goed schoongekrabd.
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Worst en vleeswaren

De broadwos werd op de slachtdag ook wel als een saucijsje afgedraaid.
Deze werden gebakken geserveerd aan de kinderen die de hele dag hadden
meegekeken met de huisslacht. Ze kregen dan een zogenaamd ‘prullewöske’
(rommelworstje). In sommige delen van de Achterhoek werden aan het
prullewöskesdeeg krenten toegevoegd.
Het roken van kwalitatief betere verse worsten kwam pas in zwang rond
1920‐1930. Dit is de basis voor de nu zo befaamde Gelderse rookworst.
Gelderse rookworst “gereukte wos”
Prullewöskes
Kleine verse worstjes. De voorloper
van de hedendaagse saucijs

Gezien bij:
Keurslagerij & Hofleverancier
Muilwijk, Peter Tap
Prinsengracht 34, Ameide
Tel. 0183‐601395
www.muilwijk.keurslager.nl
Prijzen gewonnen bij de
kampioenschappen Confrérie, VAS,
NSM, Slavakto.
Nationaal Kampioen Arnhem
Rookworststad

De overbekende Gelderse rookworst is er in een grove en een fijne variant.
De worst wordt gemaakt van kersvers en mager varkensvlees en spek. Voor
de kruiding werd vroeger alleen witte peper en foelie gebruikt.
Tegenwoordig zijn er ook speciale rookworst‐melanges beschikbaar. Het
vlees wordt gemalen en na vermenging met de kruiden en het zout in dunne
varkensdarmen gestopt. Het gewicht van de worstjes bedraagt circa 250
gram. De worstjes worden koud en langzaam gerookt en zo vers mogelijk
verkocht. Sommige slagers verkopen de rookworst ook voorgegaard in een
vacuümverpakking.
Bij de bereiding van rookworst is het belangrijk dat ze langzaam en niet te
heet gegaard (maximaal 80°C gedurende 30 minuten) worden.
• Rookworst is een delicatesse op stamppotten, in de snert en op brood. Koud is de
worst ook lekker als borrelhapje. Voor wat betreft de rookworsten hebben slagers in
de afgelopen jaren tal van varianten bedacht die ze ’s winters volop produceren.
Denk daarbij aan runder‐, kalfs‐, kippen‐ en wildrookworst.
Gedroogde rookworst
De basis van deze gedroogde worst is de Gelderse rookworst. De
samenstelling is identiek alleen de smaak is veel intenser. Dat is het effect
van een droogtijd van ongeveer 14 dagen. Om ervan te genieten moet deze
droge en dus harde worst in flinterdunne plakjes gegeten worden.

Gedroogde rookworst
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Bloedworst “Bloodwos (G), poétes (L)”

Gezien bij:
Branche erkende Meesterslager
Wouter van de Veen
Catering & partyservice
• Hoofdweg 150, Ederveen
Tel. 0318‐572206
• Dorpsstraat 180, Renswoude
Tel. 0318‐571527
www.slagerijwoutvandeveen.nl

Bloedworst maakte men op dezelfde manier als het bloedbrood, alleen werd
er geen roggemeel toegevoegd maar het veel fijnere boekweitmeel. De rest
van de ingrediënten werd heel fijn gemalen. Het deeg ging in een dunne
runderdarm en werd in ringen afgebonden. Bakbloedworst werd meestal
afgestopt in dikke runderdarmen zodat je grotere plakken krijgt. Daarna
gaarde men de worst bij voorkeur in een bouillon.
Bloedworst heeft een groot nadeel. De worst is maar beperkt houdbaar. Niet
zelden gebeurde het dan ook dat men na de slachtvisite enkele dagen achter
elkaar niets anders dan lever‐ en bloedworst at.
• Tegenwoordig voegt de slager vaak voorgegaarde spekjes toe en stopt hij de
bloedworst af in kunstdarmen. Dat verbetert de houdbaarheid. Originele dunne
bloedworst wordt nog steeds vervaardigd door gespecialiseerde slager/worstmakers.
Je kunt het eten op het brood of zo uit het vuistje.
Bossche beuling

Gezien bij:
Willem Voets, Vee en Vleeshandel
Oude Vlijmenseweg 83
’s Hertogenbosch
Tel. 06‐20067344
www.voets‐vlees.com

Bossche beuling is een worstsoort die veel weg heeft van balkenbrij. De
worst kwam vroeger voor als lever‐ en bloedvariant.
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Noot‐ of rolhammetjes

Gezien bij:
Slagerij, Worstmakerij & Catering
Wim Buurman.
• Dorpsstraat 28, Gendt,
• Markt 41a, Bemmel,
• Vierakkerstraat 32, Huissen
Tel. 0481‐422383
www.slagerijbuurman.nl
Kampioen Arnhem Rookworststad
met runderrookworst, Innovatie‐
prijs, Slavakto onderscheidingen.

In voorkomende gevallen, bij voorbeeld als de grotere delen van het varken
werden gebruikt om te braden bij een bruiloft of omdat de boerin liever
kleinere stukken had, werd een noothammetje gemaakt. De naam ‘noot’ is
afkomstig van het model van het spierstukje. Ook de dikke lende uit de ham
van het varken werd gebruikt. Het spierstukje is een klein rond stuk vlees
waarin bovenin de knieschijf zit. Het weegt niet meer dan ruim 1 kilo.
Evenals de dikke lende. Voordeel van deze kleinere stukken ham was dat ze
gemakkelijker zijn te zouten en dat ze, eenmaal aangesneden, niet al te lang
bleven liggen. Na het zouten werden ze omwikkeld met touw om ze wat
meer model te geven. Tegenwoordig gaan ze vaak in een elastisch net.
Vervolgens worden ze in de rook gehangen. Voor de bekende rooksmaak.
• Noothammetjes hebben een fijne zachte structuur en worden dungesneden op de
snijmachine en gegeten op het brood. Ook zijn de dunne plakjes uitzonderlijk lekker
in combinatie met partjes meloen.

Rauwe ham met meloen
Gezien bij:
Keurslager Wim Koelewijn in
Huizen
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Specialiteiten van het rund
De bekendste vleeswaren van een rund zijn de rolpens, het runderrookvlees
en het naegelholt. Het rookvlees is, zoals de naam al zegt gerookt en
naegelholt wordt in de buitenlucht gedroogd. Ze worden nog steeds
gemaakt. Alleen zijn ze tegenwoordig veel minder droog en zout.
Bekende lekkernijen uit het grijze verleden zijn ook het uierboord en de
originele (Joodse) ossenworst. Delicatessen van grote klassen. Ze worden
nog bij enkele slagers geproduceerd en hier uitvoerig besproken.
© Foto: Feike Faase

Rolpens “rolle, rolpense”

Gezien bij:
Zelfslachtende slager & Branche
Erkende Meesterslager
Herman ter Weele
• Houtweg 8, Oene
• Hoofdweg 55 Emst
Tel. 0578‐641205
www.slagerijterweele.nl
Specialist in wild

Gebakken rolpens op brood

Rolpens werd gemaakt van de snippers die overbleven wanneer een rund in
stukken was verdeeld. Het vlees was hoofdzakelijk afkomstig van de
voorkant van het beest en niet geschikt voor het vervaardigen van rookvlees
of naegelholt. Het vlees werd in grove stukken gesneden en op smaak
gebracht met zout, peper en kruiden. Nadat het deeg goed was gemengd
stopte de slachter het in een zak (buul) die hij maakte van schoongemaakte
runderpens. Om de pens schoon te krijgen werd deze vaak in kalkwater
geweekt en daarna afgespoeld. De pens werd daarna in vierkante
stukken gesneden en met touw werden er zakken van genaaid.
Een secuur werkje want de zakken mochten niet lekken. De
sappigheid moest behouden blijven. De zak mocht niet te vol
worden om knappen tijdens het koken te voorkomen. De pensen
moesten, afhankelijk van de dikte ongeveer 1,5 uur koken en
daarna afkoelen. Om ze te bewaren gingen de worsten in water
met azijn. Dan bleven ze een hele tijd goed.
Bij de slager stond de rolpens op de toonbank in een grote glazen
pot. Met peperkorrels en laurierblaadjes in de azijn als versiering.
• Rolpens eet je in heel dunne plakjes op brood. Je kunt de worst ook gebakken, in
plakken van ongeveer 1 cm dik, op brood serveren. Rolpens is ook lekker bij
aardappels en rode kool.
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De huisslachting mag niet in de vergetelheid raken, vond Gerhard Kwak,
publicist op het gebied van het slagersvak, zoon van slager Gerrit Kwak uit
Winterswijk, geboren Achterhoeker en zelf slager. Hij ging op zoek naar de
geschiedenis rondom deze eeuwenoude werkmethode en vond onderweg prachtige
oorspronkelijke verhalen over deze traditie.
Dit boek is tot stand gekomen met hulp van slagers, boeren en organisaties die, net
als Gerhard de historie van een oeroud ambacht willen bewaren; én levend willen
houden. Want niet alles is geschiedenis. Een aantal van de fantastische ‘vergeten
producten’ die met de huisslacht zijn verbonden, worden nog steeds gemaakt. Je
vindt ze nog bij enkele ambachtelijke slagers in Nederland, de adressen staan in dit
boek.

Slachtvisite

De slachtvisite was een feestelijk gebeuren waar iedereen het geslachte varken
kon keuren en prijzen en, heel belangrijk, de producten die van het vlees werden
gemaakt kon proeven. In het midden van de vorige eeuw stopte men echter met
het slachten aan huis. Nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van hygiëne en
verbeterde leef- en economische omstandigheden waren de belangrijkste redenen.

De geschiedenis van de Nederlandse huisslachting

De slachtvisite is van oudsher de feestelijke afsluiting van de huisslachting; de dag
waarop de boer in het najaar een varken slachtte om een voorraad vlees en worsten
aan te leggen voor de komende winter. Iedereen werd ingeschakeld; de slachter, de
boer en de boerin, knechten en meiden. Zelfs de noabers (buren) staken de handen
uit de mouwen.

Door Gerhard Kwak

Zeewolde 2019

Slachtvisite
De geschiedenis van de Nederlandse huisslachting

Omslag Slachtvisite.indd Aangepast V

29-07-19 07:44

