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WOORD VOORAF 

Deze studie bevat dertien interviews over de huishoudelijke conservering 
van voedsel in Nederland in de eerste helft van deze eeuw. Het aanvankelijke 
plan was om enkele interviews die tijdens een groter onderzoek naar de con
servering in de jaren rond 1980 waren afgenomen, te bewerken en zonder 
verdere toevoegingen uit te geven. De bundel toont aan dat een dergelijk een
voudig voomemen tijdens de bewerking weI eens uit kan groeien tot een om
vangrijkere studie. 

Al spoedig bleek dat het oorspronkelijke plan namelijk vragen op zou roe
pen die in de bundel niet of nauwelijks beantwoord konden worden. Met welk 
doel werden de interviews bijvoorbeeld uitgegeven? Wat maakte ze interes
sant? In welke context moesten ze gelezen worden? Welke betekenis had de 
huishoudelijke conservering in het verleden? Hoe functioneerde de voedsel
conservering aan het begin van de eeuw in de samenleving? En welke ont
wikkelingen hadden er zich nadien in voorgedaan? Dit soort vragen hebben 
de aanleiding gevormd om de bundel breder op te zetten dan aanvankelijk in 
de bedoeling lag. 

Omdat tijdens het onderzoek gebleken was dat er aan het begin van de eeuw 
regionale verschillen in de omvang en de wijze van voedse1conservering be
staan hebben, werden er uit de drieendertig ter beschikking staande inter
views voor deze bundel dertien uitgekozen die afkomstig waren uit min of 
meer gelijkmatig gespreid over het land liggende plaatsen. Een ander uit
gangs punt bij de bepaling van de keus was dat de interviews samen een zo 
informatief mogelijk beeld moesten oproepen van het huishoudelijk ver
duurzamen van voedsel zoals dat in de eerste helft van deze eeuw op het Ne
derlandse platteland plaatsvond. 

In deze bundel zijn de interviews regionaal gegroepeerd op grond van 
overeenkomstige kenmerken in de huishoudelijke conservering en in de ach
tergronden daarvan. Ais gevolg van deze indeling leek het gewenst om de 
vier regio' s die op deze wijze ontstaan waren, van verklarende inleidingen te 
voorzien. In deze inleidingen worden de regionale verschillen in de omvang 
en de latere achteruitgang van de huishoudelijke conservering onder meer in 
verband gebracht met de mate van zelfvoorziening in de verschillende gebie
den. Behalve deze vier regionale hoofdstukken is ook een inleiding op de 
bundel als geheel geschreven; daarin worden meer algemene aspecten 
belicht die eigen waren aan de huishoudelijke conservering. 

Nog steeds is het - zoals in het oorspronkelijke plan was beoogd -
mogelijk om alleen de interviews te lezen. Doordat de interviews in twee 
kolommen zijn afgedrukt, is een visueel onderscheid met de inleidingen 

VII 



aangebracht. Wie echter ge'interesseerd is in de motieven, in de functies en 
in de veranderingen met betrekking tot de huishoudelijke conservering of de 
regionaal verschillende ontwikkeling van de zelfvoorziening kan in de 
diverse inleidingen meer te weten komen over de achtergronden daarvan. 

Rest mij nog een woord van dank aan al degenen die deze bundel mogelijk 
hebben gemaakt. In de eerste plaats moeten aIle vaste correspondenten van 
het P J. Meertens-Instituut genoemd worden die elk jaar opnieuw - en vaak 
met groot enthousiasme - onze vragenlijsten invullen. Zonder hen was dit 
onderzoek naar de regionale verschillen in de huishoudelijke conservering 
en in de veranderingen erin sinds de eeuwwisseling niet mogelijk geweest. 
Een groot deel van de achtergrondinformatie die in de inleidingen is 
verwerkt, is gebaseerd op de gegevens die zij verstrekt hebben. Veel dank ben 
ik met name verschuldigd aan die correspondenten die mij hebben willen 
ontvangen en mij tijdens een bezoek extra informatie over de conservering 
hebben verschaft. Nog steeds denk ik met grote dankbaarheid terug aan deze 
voor het onderzoek zo belangrijke, en voor mij persoonlijk zo plezierige 
bezoeken. Onder hen wil ik speciaal degenen noemen van wie het interview 
voor deze bundel bewerkt is. Hen - en voor een deel ook hun nabestaanden 
- werd gevraagd de door mi j bewerkte versie zo nodig van kritische kantte
keningen te voorzien. Ook bij het verzamelen van de illustraties bleken ze 
vaak zeer enthousiast. Zonder hun hulp zou een deel van de opgenomen 
foto's onbekend zijn gebleven. 

Niet in de laatste plaats wil ik JJ. Voskuil, voormalig hoofd van de afde
ling volkskunde van het PJ. Meertens-Instituut bedanken. Hij inspireerde 
mij tot deze uitgave, las mijn teksten door en gaf eventueel aan waar nadere 
uitwerking gewenst was. Ook P.GJ. Post, het huidige hoofd van de afdeling 
volkskunde, en mijn collega A.J. Dekker ben ik zeer erkentelijk voor hun 
bemoedigende commentaren en aanvullende suggesties. Enkele andere 
collega's wil ik ook graag bedanken. H. van Koolbergen was altijd bereid het 
werk aan zijn onderzoek te onderbreken om eerste hulp te verlenen wanneer 
zich bij het tekstverwerken automatiseringsongevallen voordeden. 
F.H. Matter gaf me, wanneer ik hem er maar om vroeg, advies over zaken die 
de technische kant van een boek betreffen. Het verheugde me zeer toen hij 
ongevraagd - en in samenwerking met de afdeling Edita van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen - de zorg voor de offerte, 
zetmachine, drukker etc. op zich nam. A.M. Asma verzorgde de lay-out van 
deze bundel op de van hem vertrouwde, nauwgezette wijze, met aandacht 
voor details en een goede opmaak, een vaardigheid die, vooral als ze met veel 
inzet gepaard gaat; niet genoeg gewaardeerd kan worden. 

Jozien Jobse 
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I. INLEIDING 





DE HUISHOUDELIJKE CONSERVERING: 
VAN NOODZAAK TOT VRlJE KEUS 

Sinds het einde van de negentiende eeuw hebben zich grote veranderingen 
in de huishoudelijke conservering van voedsel voorgedaan. Niet aIleen 
kwamen er nieuwe conserveringstechnieken op die z6levenskrachtig bleken 
te zijn, dat ze de oude methoden vrijwel wisten te verdringen, maar ook ver
anderde de betekenis van de huishoudelijke conservering bijna volledig van 
karakter. In het kort laten de ontwikkelingen zich als voIgt schetsen. 

Het verduurzamen van voedsel op huishoudelijk niveau maakte in het ver
leden deel uit van het systeem van zelfvoorziening. Vanwege de geringe wel
vaart en het ontbreken van voldoende wegen en winkels op het platte land was 
het produceren van het eigen voedsel omstreeks 1900 voor het overgrote deel 
van de plattelandsbevolking van direct levensbelang. Omdat de meeste voe
dingsmiddelen al na betrekkelijk korte tijd bederven, was men genoodzaakt 
ze in tijden van overY loed - dat wit zeggen ten tijde van de oogst en de slacht 
- te conserveren. Oit hield in dat men ze zodanig moest bewaren of bewer
ken dat het bederf ervan uitgesteld werd. Daardoor kon men gebruik maken 
van produkten in verduurzaamde vorm wanneer er later in het jaar niet of nau
welijks meer geoogst of geslacht kon worden. 

In de loop van deze eeuw is de omvang van de huishoudelijke conserve
ring onder invloed van een groot aantal technische, sociaal-economische en 
culturele ontwikkelingen afgenomen. Een tijdlang leek het er zelfs op, dat er 
een einde aan het verduurzamen in de huishoudens zou komen. Het is dan ook 
opmerkelijk dat er de laatste tijd weer een zekere opleving in valt waar te ne
men, niet aIleen op het platteland, maar ook in de steden. Een modeme tech
niek als het diepvriezen is inmiddels algemeen geworden. In de winkels 
wordt weer complete weckapparatuur aangeboden en tal van kookboeken 
stimuleren tot het zelf conserveren van groente, fruit, soms ook van vlees en 
vis. Daarbij worden allerlei traditionele conserveringsmethoden uit binnen
en buitenland opnieuw aangeprezen. Hier en daar worden deze ook toege
past, zij het nu meestal als vorm van vrijetijdsbesteding. 

Vergeleken met de vorige eeuw is de omvang van de conservering echter 
sterk gereduceerd en is ook de betekenis ervan drastisch gewijzigd. Van een 
activiteit geboren uit noodzaak heeft de conservering zich op huishoudelijk 
niveau in de afgelopen eeuw ontwikkeld tot een activiteit die in hoofdzaak 
nog uit vrije verkiezing wordt bedreven. 

Vit bovenstaande schets is mogelijk al duidelijk geworden dat het begrip 
'voedselconservering' in deze studie ruimer opgevat wordt dan aIleen de 
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technische betekenis van het langer houdbaar maken van voedsel waarbij het 
oorspronkelijke produkt herkenbaar blijft; voorbeelden hiervan zijn zoute 
haring, gerookte ham, gedroogde appeltjes. Er vallen ook bewerkingen van 
voedingsmiddelen onder waarbij het produkt zijn oorspronkelijke vorm ver
liest, maar die de consumptie ervan in de toekomst mogelijk maken, zoals het 
geval is bij de verwerking van vruchten tot jam. Jam maken gebeurde aan het 
begin van de eeuw immers om dezelfde reden en met hetzelfde doel als 
bijvoorbeeld het inzouten of drogen van vlees, vis of groente. Men verwerkte 
er het teveel aan vruchten ten tijde van de oogst mee, zodat men verzekerd 
kon zijn van het gebruik ervan in de volgende periode van schaarste. 
Daamaast konden, zoals we nog zullen zien I, ook andere, minder op de 
voorgrond tredende motieven een rol spelen. Met dit voorbeeld zal duidelijk 
geworden zijn dat in dit onderzoek de betekenis van de voedseiconservering 
voor de mensen binnen de samenleving waar ze deel van uitmaakten op de 
voorgrond geplaatst is. 

In dit inleidende hoofdstuk zal nauwelijks ingegaan worden op de hande
lingen die bij de verschillende conserveringstechnieken verricht werden; 
deze komen namelijk uitvoerig in de interviews aan de orde. In de eerste 
plaats zal de relatie tussen de huishoudelijke conservering en de zelfvoorzie
ning worden behandeld. Daama worden de motieven aan de orde gesteld die 
een rol speelden bij de keus van de huisvrouw uit de vele verduurzamings
technieken. Vervolgens zullen twee groepen verklaringsfactoren - name
lijk voedingsinteme en voedingsexteme - besproken worden die van grote 
betekenis zijn geweest bij de vele veranderingen in de conservering. Tenslot
te zal wat uitvoeriger worden stilgestaan bij de belangrijkste functies van de 
huishoudelijke conservering; deze blijken zich tot op de dag vandaag, zij het 
in afgezwakte vorm, te hebben kunnen handhaven. 

De interviews die op deze inleiding volgen zijn in groepen naarregio geor
dend. Aan elke groep interviews gaat een inleidende tekst vooraf waarin op 
de achtergronden van de conservering in dat gebied wordt ingegaan. Omdat 
de mate waarin er geconserveerd werd in het verleden direct samenhing met 
de omvang van de zelfvoorziening zal er van elke regio een schets gegeven 
worden van de stand van de eigen voedselproduktie aan het begin van de 
eeuw en van de mate waarin men toen op de aankoop van de belangrijkste 
voedingsmiddelen aangewezen was. Daarbij zal in grote lijnen ook aangege
yen worden hoe de voedselvoorziening in de loop van de eeuw veranderd is. 
Bij het maken van deze regionale indeling werd vooral gelet op al datgene 
waarin de gebieden ten aanzien van de voedselvoorziening overeenkwamen. 
Aan kleinere verschillen tussen de streken binnen een regio werd veelal geen 
aandacht besteed 2• 

I Zie hiervoor p. 30-34. 

2 Degenen die gemteresseerd zijn in het onderzoeksmateriaal waarvan in deze 
studie gebruik is gemaakt, worden naar de bijlage verwezen. 
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De huishoudelijke conservering en de zelfvoorziening 
Omstreeks de eeuwwisseling was de huishoudelijke conservering maat
schappelijk gezien van grote betekenis. Tot het laatste kwart van de vorige 
eeuw leefde de Nederlandse bevolking nog in meerderheid buiten de steden. 
Leven op het platte land zonder zelf voedsel te verduurzamen was toen in de 
meeste gebieden van Nederland nauwelijks denkbaar, aangezien men er van
wege de beperkte voorzieningen en de gei'soleerdheid van sommige streken 
over een eigen voorraad eerste levensbehoeften moest kunnen beschikken. 
In grote delen van het land werd de huishoudelijke conservering dan ook tot 
ver in de twintigste eeuw als een van de vaste taken van de huisvrouw gezien. 
Daarbij werd ze regelmatig geholpen door man en kinderen 3• N og in het mid
den van de eeuw werd het in vee I gebieden als een vanzelfsprekendheid erva
ren dat er in de zomer en de herfst diverse soorten groente, soms ook fruit, 
en in de herfst en de winter vleesprodukten verduurzaamd moesten worden. 
WeI verschilden de aard en de omvang van de geconseiveerde voedselvoor
raad soms per sociale groep en per regio. 

Voor dit verduurzamen zijn in het verleden een reeks van - meer of min
der effectieve - methoden ontwikkeld. In het volgende citaat, afkomstig van 
een bewoner van een Groningse boerderij, worden maar liefst negen ver
schillende genoemd: 
"Onze diepe kelders, er waren er twee, zagen er uit om te watertanden, 
wanneer je in zomer en najaar telkens weer een nieuw onderdeel aan de 
voorraad toevoegde. We lee/den uit de zeljverzorging. [ ... J 
Daar stonden in zwarte wijnfiessen: rabarber, zuring, appelmoes, postelein, 
kruisbessen. 
In ± 500 weckflessen prijkten de groenten en vruchten. In stopf/essen op 
brandewijn stonden aardbeien,Jrambozen, morellen, abrikozen, perziken en 
zwarte bessen. Verder de jams van al deze vruchten. 
Bessenwijn, rood en wit. Kersenwijn van de zogenaamde Westerleese Kriek, 
een half wilde kers. 
Op een rij stonden de inmaakpotten met groenten in het zout. In de eerste 
plaats de zuurkool, dan de snijbonen, andijvie. Boerenkool werd gedroogd. 
De eieren werden in de tijd dat ze goedkoop waren in kalkwater ingelegd. 
Ais de slacht achter de rug was, de appel- en perenbakken gevuld waren, nou 
dan kon men de winter wei aan zien komen." 4 

3 Bongers-van Hovelll985, p. 5.4. De man sprong vooral bij die werkzaamheden 
bij die veel kracht vergden. Zo was hij vaak behulpzaam bij het bereiden van 
zuurkool, omdat de witte kool die daarvoor gebruikt werd bij het inzouten krachtig 
aangestampt moest worden. Ook allerlei activiteiten rond de slacht werden door de 
man uitgevoerd. 

4 Stam-Dresselhuys en Wessels-Nijenhuis 1966, p. 85. 
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De meeste plattelandsbewoners moesten zieh met een vee I minder geva
rieerde en eenvoudiger voedselvoorraad tevreden stell en. Zo gaf een corres
pondent uit Nieuwe Pekela een schets van de voedselvoorraad bij hem thuis, 
die - gezien de gegevens uit de overige vragenlijsten - qua samenstelling 
veel gebruikelijker was dan de hierboven geciteerde: "in de zomer en de 
herfst moest je maken dat je de winter aankon. Turf in de kelder, aardappels 
in de bedstee, varken in t hok, kool en bonen in t vat." En hij voegde eraan 
toe: "Als dan alles goed was zei Pa: "We kunnen de winter aan. Wij zijn 
rijk"." 

Voor het merendeel van het Nederlandse platteland geldt dat de huishoude
lijke conservering van voedsel tot ver in de twintigste eeuw nauw met het 
systeem van zelfvoorziening verbonden was. De geldeconomie was er over 
het algemeen nog van beperkte betekenis, waardoor maar weinig geld voor 
het aankopen van voedsel beschikbaar was. Daardoor probeerden de mees
te plattelandsbewoners voor het eigen gezin een zo groot mogelijk aandeel 
van de voor het eigen gezin benodigde aardappelen, groenten, peulvruchten 
en soms ook graan te verbouwen. Ook mestten velen een varken voor eigen 
gebruik; sommigen hielden bovendien nog een geit of een of meer koeien 
voor de melk en kippen voor de eieren. Voornamelijk langs de kust kwam er 
ook veel zelfvoorziening van vis voor. In sommige dorpen aan de zee hing 
in bepaalde jaargetijden aan vrijwel alle huizen en schuren vis te drogen. Wie 
niet zelf viste, kon er vaak heel gemakkelijk vis betrekken van de lokale vis
sers. Niet zelden gebeurde dit met gesloten beurs, bijvoorbeeld door de kin
deren te laten helpen bij het binnenhalen van de netten of de vis tegen ande
re voedingsmiddelen te ruilen 5. 

In de onderzochte periode beyond het Nederlandse platteland zieh op de 
weg die van een vrij ver doorgevoerd systeem van zelfvoorziening leidde 
naar de verdwijning van dit systeem en de toetreding tot de geldeconomie. 
Op die weg waren de verschillende streken van het land niet even ver gevor
derd. Het zal niemand verbazen dat er toen in de steden minder geconser
veerd werd dan op het land. Verrassend was echter dat er omstreeks de eeuw
wisseling ook op het platteland al vrij omvangrijke gebieden bleken te 
bestaan waar de conservering een zwakke positie had. Met name voor het 
Friese en delen van het Noord- en Zuidhollandse platteland begon het einde 
van de conservering al in zieht te komen. Bij de boeren bleek alles daar nog 
het langst bij het oude te blijven6

• 

Elders in het land stond men in die tijd vrijwel nog aan het begin van de 

~ V gl. hiervoor de interviews van de heren Scheerens en Bankert (resp. p. 173-
174, 183 en 207). 

6 Voor de verdere uitwerking van dit type verschillen wordt naar de regionale 
inleidingen verwezen die voorafgaan aan de vier groepen van interviews. 
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af te leggen weg. De veranderingen die zich daar voordeden, hadden tot de 
tweede wereldoorlog veel minder met de beeindiging van zelfvoorziening en 
conservering te maken, maar betroffen eerder de technieken die toegepast 
werden. N a het midden van de eeuw liep de zelfverzorging echter ook in deze 
gebieden ten einde, zij het dat men er tot op de dag van vandaag nog resten 
van het oude systeem van zelfvoorziening aan kan treffen. 

De achteruitgang in het systeem van zelfvoorziening vertoonde niet alleen 
regionaal en sociaal een verschillend verloop. Het afnemen van de eigen 
voedselproduktie voltrok zich op de diverse voedingsterreinen ook in een 
verschillend tempo. Zo gaf de achteruitgang van de huisslacht en de daarrnee 

Het drogen van vis aan de huizen en aan rekken te Zoutklimp (Gr.) 

verbonden huishoudelijke vleesconservering min of meer een constante da
ling te zien, terwijl de teelt en conservering van de eigen groenten en vruch
ten in diezelfde peri ode eerst nog toenamen, voordat de achteruitgang ervan 
inzette. Van beide ontwikkelingen zal nu heel kort een schets worden gege
ven. 

Zowel in het westen van het land als in Friesland was de huisslacht al in 
het eerste kwart van deze eeuw vrijwel beeindigd. In de andere delen van het 
land was de traditie van huisslacht en vleesconservering zo sterk, dat ze zich 
tot na de tweede wereldoorlog bij meer dan de helft van de bevolking heeft 
weten te handhaven. Pas in de loop van de jaren vijftig en zestig kwam ook 
daar - in zekere zin nog vrij abrupt - een einde aan. 
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Het per regio in verschillend tempo verdwijnen van de huisslacht hield on
der meer verband met de toepassing van de Vleeskeuringswet die sinds 1922 
van kracht was. Bij deze wet hadden de gemeentelijke overheden de be
voegdheid gekregen om de huisslacht te beperken. Zo konden er regels wor
den verbonden aan het houden van dieren binnen de bebouwde kom; ook kon 
een gemeente een keuring van het slachtvee verplicht stellen of het slachten 
thuis verbieden ten gunste van het abattoir. Zodra een gemeente de wet ging 
toepassen werd de eigen vleesvoorziening aanzienlijk bemoeilijkt. Omdat 
elke gemeente deze wet echter op een verschillend tijdstip invoerden, deden 
zich op het Nederlandse platteland lange tijd grote regionale verschillen in 
de omvang van de huisslacht - en daannee ook van de vleesconservering
voor. 

De aanvankelijke groei van de huishoudelijke groente- en fruitconserve
ring in de eerste helft van deze eeuw is voor een belangrijk deel toe te schrij
yen aan een verandering in, en een stijging van de consumptie van groente 
en fruit. In het verleden verbouwde men voor eigen gebruik meestal slechts 
een beperkt aantal groenten, voomamelijk grove soorten, zoals kool, wor
telen, diverse knollen, bonen; groentesoorten dus die niet altijd verduur
zaamd hoefden te worden, omdat sommige tegen vorst bestand waren en an
dere zich zonder veel problemen voor langere tijd lieten bewaren. V ruchtbo
men waren vaak alleen maar bij de boeren aanwezig. Hierdoor was de con
servering van groente en fruit niet omvangrijk. In de meeste gebieden wer
den er in de gezinnen vaak maar twee, soms drie groentesoorten verduur
zaamd en geen, of slechts een of twee soorten fruit. Een tweede reden voor 
de geringe conservering van deze produkten vormde het feit dat er bij een be
langrijk deel van de stedelijke arbeidersbevolking en in grote delen van het 
Nederlandse platteland slechts in beperkte mate groente en fruit gegeten wer
den. In bepaalde streken of ook voor bepaalde groepen vormde een wanne 
maaltijd zonder groente geen uitzondering. 

In de loop van deze eeuw hebben diverse onderwijs- en voorlichtingsin
stanties in stad en land propaganda gevoerd voor een vergroting van de 
groente- en fruitconsumptie in het belang van de volksgezondheid. Niet aI
leen werd erop gewezen dat men regelmatig groente en fruit moest eten, maar 
ook stimuleerde men tot een grotere variatie in het gebruik van deze 
produkten. Om de mogelijkheden hiertoe te vergroten gaf men op het plat
teland onderricht aan meisjes en vrouwen in het onderhoud van een moestuin 
en in de teelt van groente- en fruitsoorten die voor een deel nog ongebruike
lijk, voor een ander deel geheel nieuw waren (zoals Brussels lof en de to
maat 7). Door deze gerichte acties kon de zelfvoorziening in een tijd waarin 
het systeem van zeljvoorziening als zodanig aan het verdwijnen was, toch nog 

7 Smit 1966, p. 52. 
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toenemen. Het aantal groente- en fruitsoorten dat in het midden van deze 
eeuw op huishoudelijk niveau geconserveerd werd, was dan ook omvangrij
ker dan aan het begin van de eeuw. Dit was mede mogelijk geworden door 
de toepassing van de nieuwe techniek van het wecken, die zich - in tegen
stelling tot de traditionele methoden - ook voor het conserveren van meer 
verfijnde groentesoorten leende, zoals doperwten, bloemkool en zomerwor
teltjes 8

• 

Pas na het midden van de eeuw liep het huishoudelijk verduurzamen van 
groente en fruit vrij plotseling sterk terug. Dit kwam vooral doordat de ge
modemiseerde landbouw en de industriele voedselproduktie, in combinatie 
met de modeme transport- en distributiemiddelen, inmiddels in staat waren 
om de voedselvoorziening gedurende het he Ie jaar te garanderen. Bovendien 
was de welvaart dermate gestegen, dat het systeem van zelfvoorziening ge
leidelijk overbodig werd. 

Achtergonden bij de keus uit de vele technieken 
Om het bederf van voedsel tegen te gaan zijn er in het verleden een reeks me
thoden ontwikkeld die op verschillende principes berusten 9• Het drogen van 
voedingsmiddelen was bijvoorbeeld gebaseerd op het onttrekken van water 
aan het produkt, waardoor bacterien bij gebrek aan het noodzakelijke vocht 
niet of nauwelijks meer konden leven. Bij andere methoden voegde men zo
veel zout, suiker, azijn, alcohol of rook aan de produkten toe, dat allerlei mi
cro-organismen die bederfkunnen veroorzaken, niet meer in staat waren zich 
verder te ontwikkelen. Soms probeerde men slechts de natuurlijke houd
baarheid van de produkten te versterken door ze in donkere, niet te vochtige 
ruimten op te slaan; dit gebeurde bijvoorbeeld weI bij appels of aardappelen. 
Van jongere datum zijn methoden als het wecken 10 of diepvriezen 11, waarbij 

8 Bongers-van H6vell1985, p. 5.36. 
9 Ais hoofdoorzaken van het bederf van voedsel kunnen genoemd worden: de 
aanwezigheid van vocht in het produkt, de zuurstof in de lucht, de hoogte van de 
temperatuur en het optreden van gisting. De verschillende conserveringmethoden 
zijn er steeds op gericht de invloed van een of meer van deze factoren te 
verminderen. 
10 Het conserveren van voedsel door middel van afsluiting van de lucht gevolgd door 
verhitting werd omstreeks 1800 door de Fransman Appert uitgevonden ten behoeve 
van de voedselvoorziening van het Franse leger. Nadat de methode diverse 
verbeteringen had ondergaan en nadat zich sinds het midden van de vorige eeuw 
ook grootscheepse nieuwe ontwikkelingen op industrieel gebied hadden voltrok
ken, werd deze methode in de conservenfabrieken toegepast. Op gezinsniveau kon 
het steriliseren van voedsel pas ingang vinden toen de firma Weck omstreeks 1900 
als een van de eerste apparatuur in de handel bracht waarmee in de huishouding 
voedsel kon worden 'geweckt' (Wiswe 1970, p. 147; Ten Kate-Von Eicken 1980, 
p. 93). Op grond van de vragenlijsten kan de opkomst van het wecken in Nederland 
omstreeks de eerste wereldoorlog gedateerd worden. 
II Het op kunstmatige wijze invriezen van voedsel wordt pas sinds het einde van de 
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men respectievelijk de micro-organismen door verhitting in een afgesloten 
fles of blik doodt, of de verrneerdering ervan tot stilstand brengt door een 
snelle verlaging van de temperatuur 12. 

Ogenschijnlijk had de huisvrouw vroeger de keus uit een veelheid van toe 
te passen technieken. Toch werden er per produkt steeds maar een beperkt 
aantal methoden gehanteerd. Wanneer we afzien van de vele verschillen en 
aIleen op de hoofdlijnen van de conservering letten, kan op grond van het on
derzoeksmateriaal vastgesteld worden dat bij de groenten aan het begin van 
de eeuw de techniek van het inzouten overheerste; het drogen nam daarbij een 
goede tweede plaats in. Ter illustratie hiervan dient de verspreidingskaart van 
de verschillende conserveringsmethoden die bij sperziebonen werden toege
past (kaart 1). Bij het conserveren van fruit domineerde het drogen. Bij het 
v lees kunnen zowel het roken als het drogen als hoofdtechnieken worden be
schouwd. Vis werd meestal gedroogd. Het roken van vis yond overwegend 
in speciale rokerijen plaats. Op huishoudelijk niveau werd deze methode
waarschijnlijk omdat ze wat gecompliceerder was dan het drogen - minder 
frequent toegepast, maar indien men het deed, gebeurde het meestal op vrij 
provisorische wijze 13. Overigens ging aan het roken en drogen van zowel vis 
als vlees vrijwel altijd een kortere of langere inzoutingsperiode voorafl4• 

Daarnaast werden vis en vlees ook weI uitsluitend ingezouten. 
Omstreeks de eerste wereldoorlog is het wecken geleidelijk terrein gaan 

winnen, terwijl het diepvriezen vanaf de jaren vijftig, maar vooral sinds de 
jaren zestig in zwang kwam, althans op het platteland. In de steden is het be-

vorige eeuw toegepast. Aanvankelijk was het een methode die vooral diende voor 
het transport van diverse voedingsmiddelen naar de versehillende werelddelen 
(Van Gendt 1902, p. 3,11 - 12). Het gebruik van kunstmatig opgewekte koude in 
de huishouding is van jongere datum. Wat het begin van het huishoudelijke 
diepvriezen betreft moet gewezen worden op de eolleetieve diepvrieskluizen die in 
de jaren vijftig snel terrein veroverden en waarin ieder die daar behoefte aan had 
individueel een eel kon huren (vgl. bijv. het interview van de heer en mevrouw 
Knipseheer). Eind 1954 stonden er 3 van deze diepvrieskluizen in heel Nederland, 
eind 195643, mei 1958 148 (Willinge Prins-Visser 1958, p. 703). Kort hiema, ten 
dele zelfs in dezelfde tijd, kwam de gezinsdiepvrieskist op. 

12 Zie voor de prineipes van de versehillende teehnieken o.m. Van Gendt 1902, p. 
1 - 13; Van Itallie 1921, p. 11 - 12; Veenrnan 1(1954), p. 615 - 616; Valeri 1977, 
p.18. 

13 Vergelijk hiervoor de interviews van de heren Seheerens en Bankert (resp. 
p. 183-184 en p. 208-209). 

14 Omdat de temperatuur waarbij gerookt of gedroogd wordt, normaliter tot een 
snelle ontwikkeling van baeterien zou leiden, is veiligstelling tegen bederf door een 
voorafgaande inzoutingsperiode noodzakelijk (Van den Broek 1948, p. 9). Worst 
werd vrijwel nooit vooraf ingezouten; kennelijk vormden daarbij de geringe dikte, 
het zout in het vleesmengsel en het afgesloten zijn van de lueht in de darmen een 
voldoende garantie tegen het bederf dat in het beginstadium dreigde. 
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CONSERVERINGSMETHOOEN 
VOOR speRZIEBONEN 
(ea. 1900 -1920) 

I inzouten 
6drogen 
o WKken 
• gee" opglve 

IN...,; .. I OI1tleend • .,.. 
""oenUr-t 47 (1979) 'IIr. 1 ·1 

tl-1.eIIerG door m. 1M" ~II 
(jUfti 199-4) 

Kaartl 

zit van een diepvriezer, veelal in de vorrn van een koeldiepvriescombinatie, 
pas in de jaren zeventig en tachtig gebruikelijker geworden. Aan het aan
leggen van een diepvriesvoorraad liggen in de huidige tijd echter over het 
algemeen andere motieven ten grondslag dan in het verleden. Hierop komen 
we later nog terug 15. 

Dat het inzouten en drogen 16 in het eerste kwart van de eeuw de meest voor
komende conserveringsmethoden waren, hangt samen met de beperkte en 

15 Zie p. 29-30. 

16 Ook het roken werd genoemd; roken is echter een vorm van drogen, waarbij de 
rook als een extra conserveringsmiddel aan het produkt wordt toegevoegd. 
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goedkope middelen die voor deze methoden nodig waren. Voor het inzouten 
volstonden bijvoorbeeld een hoeveelheid zout, een pekelvat, -kuip of -ton en 
een aantal inmaakpotten. De technieken vergden bovendien weinig werk. 
Verder waren deze methoden - in tegenstelling tot modeme technieken als 
het wecken en diepvriezen - nauwelijks afhankelijk van dure energiebron
nen. Het vlees dat in de winter geconserveerd werd, droogde men meestal 
eenvoudigweg door het, nadat het eerst was ingezouten, hoog in het woon
vertrek - de zogenaamde 'wieme' - op te hangen. Voor het drogen van 
groente en fruit was over het algemeen weI aanvullende warmte nodig, aan
gezien zonnewarmte in ons klimaat een vrij onberekenbare factor is. In de 
interviews kunnen we lezen dat velen daarom bij het drogen de hulp van de 
lokale bakker inriepen. In die delen van het land waar men gewoon was het 
eigen brood zelf te bakken, benutte men voor het drogen soms ook de 
afkoelende oven 17 thuis. Ook werden de produkten die men wilde drogen weI 
op de zolder uitgelegd 18. 

N aast het inzouten en drogen kwamen op beperktere schaal ook een reeks 
andere methoden voor. Zo is op de kaart van de conserveringstechnieken 
voor spek (kaart 2) te zien dat daarvoor in Nederland aan het begin van de 
eeuw in totaal vijf verschillende methoden werden toegepast. 

Hoewel de huishoudelijke conservering als zodanig een dalende tendens 
vertoonde, is het aantal technieken per huishouden in de loop van deze eeuw 
over het algemeen toegenomen. Bij de groenten en het fruit begon men lang
zamerhand een groter aantal methoden te hanteren. Ais voorbeelden daarvan 
zijn het wecken en het maken van jam te noemen. Of schoon de betekenis van 
de traditionele conserveringswijzen daardoor afnam - eerst ten gunste van 
het wecken, later vooral van het diepvriezen -, verdwenen de traditionele 
methoden niet meteen. N og vrij lang bleven ze naast de nieuwe voortbestaan. 

Duidelijk is dat de huisvrouw vrijwel altijd, in elk geval in de loop van de
ze eeuw, maar toch ook al aan het begin ervan, een zekere - zij het misschien 
bescheiden - vrijheid had in de keuze van de conserveringstechnieken. We 
kunnen ons dan ook de vraag stellen door welke overwegingen ze zich bij 
haar keus heeft laten leiden. Voor een deel zal ze zich misschien nauwelijks 
gerealiseerd hebben dat ze voor een keus stond en eenvoudig die methode 
hebben gevolgd die ze geleerd had toe te passen. In dergelijke gevallen werd 
de keus nauwelijks in persoonlijke vrijheid genomen, maar berustte deze op 
overgeleverde kennis of aangeleerde opvattingen. Ooit konden daar weI 
bepaalde redenen aan ten grondslag hebben gelegen, maar deze hoefden niet 
altijd meer bekend te zijn. Voor een ander deel werd er echter ook bewust 

17 Dit waren veelal ingebouwde stenen ovens die soms pas na circa vierentwintig 
uur afgekoeld waren. 

18 Vgl. Bongers-van Hovelll985, p. 5.16 - 5.17. 
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voor een bepaalde techniek gekozen. Om de verschillende motieven die aan 
de keus van de gehanteerde conserveringstechnieken ten grondslag lagen te 
achterhalen, zal hier achtereenvolgens ingegaan worden op de relatie tussen 
het toepassen van een techniek en: de aard van het te verduurzamen produkt, 
de technische kenmerken van een methode, het gebruik van het geconser
veerde produkt in de maaltijd, de financiele mogelijkbeden van het gezin, de 
streek waarin men woonde en tenslotte de smaakaspecten. 

CONSERVERINGSMETHOOEN 
VAN SPEK (voor 1920) 

I inzouten 

• drogen 

o roken 

- in karnemelk of 

azijn zetten 

• onder vel zetten 

ma' , riul ol'lHu nd Y .n 

vragenlijst" (19781 

Mar"" ontwerp van 
J,Jobu_yan Putten. 
gehkend door 
J. P,Wi'gmens 

Aard van het produkt 

Kaart 2 

Doordat de ene techniek zich beter leent voor het verduurzamen van een be
paald produkt dan de andere, werd de keus voor een techniek in de eerste 
plaats bepaald door de aard van het te conserveren produkt. Weinigen zuBen 
immers in de verleiding komen om bijvoorbeeld fruit in te zouten of groen-
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te te roken. Uit enkele spontane opmerkingen in de vragenlijsten blijkt dat 
sommigen zich van deze samenhang bewust zijn geweest. Zo werd weI ge
meld dat het dunne, meer doorregen buikspek van het varken geschikter was 
om in te zouten, terwijl de grote stukken vet spek van de rug beter gerookt of 
gedroogd konden worden. 

Vooral aan het begin van de eeuw toen de overgrote meerderheid van de 
plattelandsvrouwen nog nauwelijks huishoudelijk scholing had gehad, zal de 
huisvrouw zich de verschillende conserveringsmogelijkheden bij een pro
dukt niet steeds gerealiseerd hebben. Vaak zal ze eenvoudig die methode ge
volgd hebben die ze van kindsaf kende of waar ze later ervaring mee had op
gedaan. Wanneer en onder welke omstandigheden er bederf optrad, of 
afbankelijk van welke factoren dit gebeurde, wist ze meestal niet precies. 
Afwijken van het geijkte patroon hield risico' sin. Het kon betekenen dat de 
voorraad voedsel waarmee men een heel jaar wilde doen eerder dan ge
woonlijk in kwaliteit achteruitging. Pas door het huishoudelijk onderwijs en 
de huishoudelijke voorlichting leerden zowel de meisjes als de volwassen 
vrouwen iets over de rationele achtergronden van de voedse1conservering; 
ook kwamen ze daar in aanraking met andere methoden. Op deze huishoud
curs us sen toonden ze zich vaak uitermate verrast, wanneer ze leerden dat er 
zoveel meer mogelijk was dan het tot dan toe gebruikelijkel9• 

Technische kenmerken van de verschillende methoden 
De keus van de te volgen methode hing ook van technische factoren af. Geen 
van de in het verleden gangbare technieken was ideaal. EIke methode kende 
haar eigen bezwaren. Zowel subjectieve als objectieve oorzaken be'invloed
den het eindresultaat. Van huis tot huis konden daardoor de kwaliteit en de 
duurzaamheid van de geconserveerde produkten verschillen. Deze hingen 
onder meer af van de kwaliteit van het verse produkt, van de kennis, de 
hygiene en de vaardigheid waarmee de huisvrouw haar taak deed of ook van 
niet te voorziene omstandigheden als temperatuur en luchtvochtigheid. 

In het onderzoeksmateriaal is het aantal negatief gekleurde opmerkingen 
over de uiteindelijke resultaten van de vroegere conservering dan ook legio. 
Eieren die in kaIkwater waren ingelegd waren niet smakelijk meer, reden 
waarom ze alleen nog in gebakken toestand genuttigd werden 20. Zoute haring 
was aan het einde van het seizoen bremzout, wat er mede toe bijgedragen zal 
hebben dat de aanvoer van de eerste nieuwe haring elk jaar opnieuw met 
feestelijkheden omgeven was. Vooral bij de conservering van vlees deden 

19 V gl. Johse-van Putten 1987, p. 24. 

20 V gl. het interview van de heer Van Lienden (p. 1l3). Zie verder ook Lenunerling 
1985, p. 16 - 17. De Iaatste venneldt dat eieren die in waterglas ingelegd waren, weI 
gekookt konden worden. 

14 



zich problemen voor2L. In het algemeen gold dat gezouten produkten na ver
loop van tijd te zout werden voor consumptie. Wanneer men vlees rookte of 
droogde, kon het te hard worden, Of het werd ranzig als de luchtvochtigheid 
te hoog was, iets wat in ons vochtige klimaat maar al te vaak voorkwam. Met 
bepaalde stukken vlees - en dat hoefden niet eens de minste in kwaliteit te 
zijn - wist men soms nauwelijks raad. Meestal werden deze in de worst of 
in andere bijprodukten van de slacht verwerkt. De beste stukken vlees, zoals 
de ruggestreng van het varken of de biefstukken van de koe werden door 
sommigen maar snel na de slacht achter elkaar opgegeten, omdat men er geen 
conserveringsmethode voor kende die de bijzondere kwaliteiten ervan uit liet 
komen. In bepaalde streken werden deze stukken ook weI aan de pastoor 
gegeven, in andere werden ze over en weer tussen familie en vrienden uitge
wisseld. Kort na de eeuwwisseling bood de nieuwe methode van het onder 
vet bewaren van vlees meer mogelijkheden. Daarna bracht ook het wecken 
uitkomst, maar de uiteindelijke oplossing voor het dilemma zou de techniek 
van het diepvriezen brengen. Deze kwam echter pas op, toen de huisslacht 
zijn betekenis al grotendeels verloren had. 

Wisselende omstandigheden en diverse tekortkomingen van de tradi
tionele technieken, gekoppeld aan de gebrekkige kennis die men van het con
serveringsproces had, zorgden er in het verleden dus voor dat men altijd in 
onzekerheid verkeerde over de kwaliteit van het eindprodukt en over de duur 
van de peri ode dat men het met smaak kon eten. In het algemeen kan gesteld 
worden, dat de vroegere conservering na een bepaalde - en elke keer weer 
verschillende - peri ode haar optimum bereikte en dat de kwaliteit van de 
produkten daarna langzaam maar zeker achteruitging, zonder dat daarbij 
meteen aan bederf gedacht hoeft te worden. Van een smakelijk produkt was 
echter geen sprake meer. Hoewel smaak een moeilijk meetbaar zintuig is en 
per persoon sterk verschilt, was het - gezien de vele spontane opmerkingen 
in de vragenlijsten - vroeger voor iedereen een vaststaand feit dat geconser
veerde produkten na verloop van tijd oud werden en in smaak achteruit
gingen. Ook uit de hiema afgedrukte interviews zal een aantal malen blijken 
dat de 'oude' smaak vroeger als iets onafwendbaars aanvaard werd en dat 

21 In deze inleiding wordt het woord 'vlees' in aigemene zin gebruikt. Aan het 
begin van de eeuw had 'vlees' voor de meeste plattelandsbewoners echter alleen de 
betekenis van rundvlees. Varkensvlees 'bestond' niet voor hen, weI spek en ham 
e.d. Bij de verdeling van het varken na de slacht was het streven vooral gericht op 
het verkrijgen van een zo groot mogelijke hoeveelheid spek en ham; verder werden 
de ribben en nog wat kleinere stukken uitgesneden. De rest van het varken werd, 
inclusief het resterende vlees, in de worst of in andere bijprodukten van de slacht 
verwerkt. Pas in de loop van deze eeuw kwam er geleidelijk een andere verdeling 
van het varken in gebruik, waarbij ook Iappen vIees en karbonade apart werden 
uitgesneden om daama geconserveerd te worden. . 
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men zich over het algemeen gelaten in zijn lot schikte, vaak omdat men 
financieel geen andere keus had, soms echter ook omdat men geen voedsel 
bij wenste te kopen wanneer de eigen produkten nog niet op waren. Voonll 
de boeren hadden die naam. Een correspondent uit het Noordhollandse 
Niedorp merkte bijvoorbeeld op: "Ik geloof dat die boeren weI eens heel, heel 
beroerd gegeten hebben hoor, want een boer die gooit dat niet weg. Die zegt: 
"'t Is niet lekker, maar ik eet 't toch op!"" 

Gezien het voorgaande kunnen referenties aan de smakelijke resultaten 
van de vroegere conservering 22 zoals : " ... de produkten van de huisslacht wa
ren van een kwaliteit en een smaak die nadien door niets meer is overtrof
fen"23 dan ook nauwelijks anders bestempeld worden dan als een idealisering 
of een vertekening van de vroegere werkelijkheid. Dergelijke typeringen 
kunnen slechts gegolden hebben voor een korte periode direct volgend op het 
verduurzamingsproces. Vergeten wordt dat men echter meestal genoodzaakt 
was om een jaar met de geconserveerde produkten te doen. Een corres
pondent uit Sybekarspel drukte dit als voigt uit: "Rookspek is verrukkelijk 
als het uit de rook komt. Maar men doet er te lang mee. Ais er in de herfst is 
geslacht en volgende zomer eet men nog van de ham of schouder of spek, de 
geuris er af, de smaak wordt minder". Vit Niedorp kwam de mededeling: "Je 
hebt een zij spek bij wijze van spreken die drie maanden goed blijft. Je hebt 
er ook een ... na twee maanden zeg je, he wat smaakt 't kreng beroerd; dan 
wordt ie geel. Daar kun je geen normen voor geven; dat hing van zoveel fac
toren af. Of het werkelijk lekker droog hing, want als het effen te vochtig 
hangt dan begint het op het laatst uit te slaan. 't Wordt geel, dan wordt het 
zogenaamd garstig24. Het hing ook nog van de kwaliteit varkens af, waar ze 
mee gevoerd waren, met maismeel of met gerstemeel, dat scheelde ook nog". 
Maar meestal duurde het volgens hem toch weI drie of vier maanden eer er 
sprake was van kwaliteitsvermindering. Anderen meenden dat spek pas na 
een half jaar garstig werd, maar garstig worden "dat kan je niet voorkomen, 
dat is een oudheidsverschijnsel", aldus een informant uit 's-Gravenpolder. 
Een correspondent uit Nieuwkuyk meldde dat men ook de stukken van het 
varken die in de pekel gelegen hadden "ten lange laatste" beu was. "Je had 
hier weI boeren die hadden zo'n grote speciale kuip van cement gemaakt. Dat 
was iets verschrikkelijks. Er lag op die pekel een vlies. De lucht aileen kon 
ik al niet hebben. En 't was ontzettend zout, want ze moesten het spek daags 
tevoren in 't water zetten. 't Bleef weI goed, maar lekker was 't niet". 

Oit soort ervaringen leidde ertoe dat sommigen alles in het werk stelden 
om de negatieve effecten van de conservering uit te stellen of te verkleinen. 

22 Zie bijvoorbeeldEngels-Geurts 1980, p. 5. 

23 Biezenaar 1980, p. 6. 

24 Garstig = ranzig. 
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Zo werd de pekel tussentijds weI opgekookt of ververst. De ingezouten pro
dukten werden voor de bereiding vaak een nacht in water gezet en soms ook 
nog eerst afgekookt voordat ze definitief werden toebereid. Het gerookte of 
gedroogde viees werd ook weI in zakjes gestopt of in een speciale' spekkist' 
of 'spekkast' opgehangen. Anderen hingen het op de droge zolder. Voor
zorgsmaatregelen die voor een deel een hygienisch karakter hadden en aIleen 
daardoor al een langere houdbaarheid bewerkstelligden, al kon er meestal 
niet mee worden voorkomen dat de produkten uiteindelijk toch te zout, te 
hard, of ranzig werden. Het is dan ook alleszins begrijpelijk dat men vaak, zo
dra de financiele omstandigheden het maar enigszins toelieten, de meest 
kwetsbare produkten sneller probeerde op te maken. Dit hield in dat men Of 
later in het jaar nog een varken probeerde te slachten of meer voedsel ging 
kopen. 

Hoewel men geleerd had de kwaliteitsvermindering min of meer als een 
niet te vermijden natuurverschijnsel te aanvaarden, brachten bovengenoem
de ervaringen sommigen tot allerlei experimenten. Anderen pasten meerdere 
methoden naast elkaar toe, onder meer om het risico wat te spreiden. Weer 
anderen hielden zich juist aan een methode, omdat ze daarin het meeste ver
trouwen stelden. De ervaring die ooit in het verleden opgedaan en doorgege
yen was, had tot een situatie geleid waarin moeders hun dochters, al dan niet 
met redenen omkleed, leerden onder bepaalde omstandigheden een bepaalde 
techniek te volgen. Vit het materiaal blijkt dat deze echter op tal van 
verschillende wijzen uitgevoerd kon worden. Wanneer we de verschillende 
werkwijzen uit de hiema volgende interviews met elkaar vergelijken, wordt 
duidelijk dat er in de dagelijkse praktijk niet een, maar vaak een aantal ma
nieren bestonden om een en dezelfde methode toe te passen. 

Vit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de onvrede over de on
voorspelbaarheid van de vroegere conserveringsmethoden in het algemeen 
als motor gefungeerd heeft voor het aanbrengen van grotere of kleinere wij
zigingen in de toepassing van een techniek of bij het experimenteren met an
dere methoden. 

Ret gebruik van de geconserveerde produkten in de maaltijd 
In de derde plaats moet gewezen worden op de relatie die er bestaan heeft tus
sen de gevolgde techniek en het gebruik van het te conserveren produkt in de 
maaltijd. De op traditionele wijze verduurzaamde groenten en de meeste 
stukken vlees die ingezouten waren, werden zeer frequent in stamppotten 
verwerkt, mogelijk omdat ze door hun smaak minder geschikt geworden wa
ren om apart te worden gegeten. Toen er later ten dele op het wecken werd 
overgegaan bleef men het ingezouten of gedroogde voedsel gewoontege
trouw in de doordeweekse stamppot gebruiken, terwijl men zowel de weck
groente als het geweckte vlees voor de zondagse maaltijd ging reserveren, 
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aangezien men deze als 'vers' ervoer. Oit kwam waarschijnlijk omdat de oor
spronkelijke smaak van de produkten bij het wecken grotendeels behouden 
bleef, iets wat bij de traditionele methoden niet het geval was. 

Het eten van verse produkten was in de voormalige zelfvoorziening over 
het algemeen gebonden aan de oogst- en slachtperiode. Verder konden pro
dukten als aardappelen, kool, wortelen, bepaalde soorten appels 'vers' gege
ten worden, omdat deze gedurende een wat langere tijd over hun natuurlijke 
houdbaarheid blijven beschikken. Oit verklaart onder meer waarom er vroe
ger veel grove groentesoorten werden gebruikt. Pas toen in de loop van deze 
eeuw de welvaart steeg, begonnen degenen die het zich konden permitteren 
voor zondags meer verfijnde, verse groenten en een stuk vers vlees te kopen, 
of men maakte gebruik van geweckte produkten. 

Wat de conservering betreft, kunnen we hieruit concluderen dat een be
paalde techniek, of groep van technieken, in de loop van de tijd een extra be
tekenis kon krijgen. In dit geval kwamen de geweckte 'verse' produkten als 
voedsel voor zon- en feestdagen, tegenover de alledaagse kost te staan die 
volgens de oude methoden was geconserveerd. Oaartegenover staat dat men 
in later tijd soms ook aan een traditionele methode bleef vasthouden vanwe
ge de bijzondere waarde die eraan toegekend werd. Zo bleef men snijbonen 
soms inzouten, ten dele omdat deze methode in tegensteling tot het wecken 
weinig werk kostte, voor een deel echter ook - zie hiervoor de interviews 
- omdat zoute snijbonen over het algemeen lekker gevonden werden en men 
er in de maaltijd aan gehecht was. In bepaalde streken was het gebruik om ze 
niet eerder aan te spreken dan op nieuwjaarsdag. In andere regio' s werden ze 
voomamelijk op zondag gegeten, soms in combinatie met witte bonen. Hier
uit blijkt dat de bijzondere betekenis die men aan produkten toekende een 
factor kon zijn voor het volgen van bepaalde conserveringstechnieken. 

De financiele mogelijkheden van het gezin 
Het spreekt haast vanzelf dat de keus van de techniek ook sterk bepaald werd 
door de financiele mogelijkbeden van het gezin. Wie arm en slecht behuisd 
was, beschikte bijvoorbeeld niet altijd over een kelder waardoor zijn voed
selvoorraad onder minder gunstige omstandigheden opgeslagen moest 
worden. In dergelijke gevallen werden de aardappelen vaak onder de bedstee 
in plaats van in een koele ruimte bewaard. 

Omdat er nauwelijks kosten aan de traditionele methoden verbonden wa
ren, is dit motief sterker bij de opkomst van de modeme technieken gaan 
spelen. Het wecken dat vooral na de eerste wereldoorlog redelijk bekend be
gon te raken, was voor de huisvrouw van die tijd een prijzige aangelegenheid. 
Men moest er een grote hoeveelheid weckflessen, gummiringen, klemmen, 
eventueel een weckketel en een thermometer voor aanschaffen. Ook aan 
brandstof bracht het redelijk hoge kosten met zich mee, omdat er over het 

18 



algemeen maar een beperkt aantal flessen tegelijk verwerkt konden worden. 
Het is dan ook niet te verwonderen dat er volgens de gegevens uit de vragen
lijsten aanvankelijk in hoofdzaak bij de meer gegoeden werd geweckt. Zelfs 
nog in de jaren vijftig bleken de traditionele methoden het meest door de 
landarbeiders en arbeiders te worden toegepast25

• Ook het maken van jam, 
dat op het merendeels weinig welvarende platteland vanwege de benodigde 
hoeveelheid suiker lange tijd als een luxe beschouwd werd, en de introductie 
van het diepvriezen verliepen sociaal gezien op dezelfde wijze. 

1/4 Llr. 
NO.IA 

Glazen der Firma Week. 

~-
1/2 Ltr. 3/4 Ltr. I Ltr. 1'/ Ltr. 

No. 2 No. 3 No. 4 fJo. 5 
Voor groenten en vruchten. 

2 Ltr. 
NO.7 

314 Ltr. IlIa Ltr. 1/3 Llr. 1/2 Ltr. 3/4 Ltr. I/IoLtr. lIS Ltr. 
No. 3 No. 6E No; I No. 6F No. 6C No.6SC No.6SD 
Voor asperges. Voor gelel, vleesch, worst, pudding, pastel, punie 

Een deel uit het assortiment weckflessen dat de firma Week aanbood 

Regiona/e omstandigheden 
Bij de keus van de toe te passen techniek speelde ook de streek waarin men 
woonde een ro!. Wanneer we de kaarten bestuderen van de conserveringsme
thoden die bij spek en bij de sperziebonen werden toegepast (resp. kaart 1 en 
2), blijkt dat een techniek in de ene regio soms sterker vertegenwoordigd was 
dan in de andere. Het roken van het spek - maar ook van ham en andere 
vleesstukken - was bijvoorbeeld een methode die aan het begin van de eeuw 
in heel Nederland bekend was, zij het in het ene gebied meer dan in de andere. 

25 Willinge Prins-Visser 1956, p. 42. 
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Het drogen waarbij men het vlees na een inzoutingsperiode hoog in het 
woonvertrek hing, kwam daarentegen aIleen in het oosten en in mindere mate 
ook in het zuiden en zuidwesten van het land voor. Het is zeer aannemelijk 
dat degenen die het spek rookten, zich er bij dergelijke regionaal gespreid 
voorkomende technieken niet of nauwelijks van bewust waren dat ze een 
keuzemogelijkheid hadden. Velen bleken bijvoorbeeld nauwelijks of geen 
weet te hebben van de methode van het drogen. Een enkele correspondent 
vermeldde er weI eens van gehoord te hebben, dat het spek elders op een an
dere manier geconserveerd werd, maar daarmee hield de kennis veelal ook 
op. De achtergronden van de voorkeur voor het roken en het drogen blijken 

Het drogen van slachtprodukten in de wieme te Eefsele (Gld.), 1963 

in de eerste plaats gezocht te moeten worden in een per regio verschillende 
ontwikkeling van de schoorsteen in de huizen. Kort samengevat komt deze 
op het volgende neer26. 

In tegensteIling tot elders in het land waar de schoorsteen allange tijd in
geburgerd was, was de schoorsteen in Oost-Nederland eenjong verschijnsel. 
Tot het einde van de vorige eeuw kwamen er in het laatste gebied nog hui
zen zonder schoorsteen voor. Omdat de rook van het open vuur in dit soort 
huizen vrij spel had, kwam er altijd rook te pas bij het drogen van de aan de 

26 Uitvoeriger bierover in Jobse-van Putten 1984, p. 32 - 37. In die studie (p. lO-
11,36) is de term 'roken' net als bier gereserveerd voor vlees dat in de schoorsteen 
gebangen bad. In bet materiaal noemde men dit n1. ook weI 'drogen'. 
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balken hangende stukken vlees. Het vlees werd daar dus indirect gerookt. 
Toen de schoorsteen uiteindelijk ook in deze gebieden algemeen gangbaar 
werd, was het brede rookkanaal- zo'n 'Sinterklaasschoorsteen' zoals een 
van de geYnterviewden hem noemde 27 - door de opkomst van de kachel en 
nieuwe typen brandstof op z 'n retour. Voor een goed rookproces was een bre
de schoorsteen echter een absolute eis. In het westen van het land en in 
Friesland had deze eis in het verleden zelfs tot het ontstaan van speciale 
'rookhokken' of 'rookkasten' geleid. Deze bevonden zich op de zolder van 
veel boerderijen. Om het rookkanaal heen had men daar een ombouw of 
verbreding gebouwd, waar men via een luik of deur in kon om het vlees op 
te hangen. Buiten Friesland en Holland waren dergelijke rookhokken minder 
bekend en werd het vlees veelal van beneden af in de schouw gehangen. 

In het jonge, smalle rookkanaal was het niet mogelijk om produkten te ro
ken. Er ontstond toen een per regio verschillende ontwikkeling in de vlees
conservering. Bij degenen die tot nu toe het vlees thuis gerookt hadden, hield 
het roken eenvoudigweg op. Wie geen familielid, buur ofkennis met een ou
derwetse schoorsteen bezat, moest zijn vlees bij een roker, een klompenma
ker of slager laten roken, Of naar een andere conserveringswijze zoals het 
wecken uitzien. In het oosten van het land liet men het vlees veelal als van
ouds aan de zolder hangen. Omdat de vertrekken met de komst van het rook
kanaal rookvrij geworden waren, veranderde men daarmee echter - ove
rigens vaak zonder het te willen of te weten - van methode: het indirecte ro
ken van vroeger was zonder wijziging van werkwijze of lokalisatie over
gegaan in het uitsluitend drogen van het vlees. 

Het blijkt dus dat de regionaal verschillende ontwikkeling van de schoor
steen niet alleen in vorige eeuwen, maar zelfs in het recente verleden van 
grote betekenis is geweest voor de conserveringstechnieken die op huishou
delijk gebied bij het vlees werden toegepast. Dergelijke onvermoede achter
gronden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verklaring van be
staande, soms regionaal optredende smaakvoorkeuren. 

Smaakaspecten 
Daarmee zijn we toegekomen aan het laatste motief dat een rol kan hebben 
gespeeld bij de keuze van de conserveringstechnieken: de smaak. Gezien het 
feit dat de traditionele methoden allemaal met meer of minder sterke smaak
effecten gepaard gingen - denk bijvoorbeeld aan zoute vis, gerookte ham, 
produkten in het zuur -lijkt de inv loed daarvan op het eerste gezicht niet te 
verwaarlozen. Toch zijn er tal van tekenen die erop wijzen, dat smaak vroeger 
veel minder telde dan we ons nu maar bij benadering voor kunnen stellen. 

We zagen al dat het dagelijks voedsel aan het begin van de eeuw nog in 
grote delen van het platteland voor het merendeel afkomstig was uit de zelf-

27 Vgl. p. 148. 
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voorziening. Eten uit de zelfvoorziening had als consequentie dat men ge
noodzaakt was om de eigen produkten ook te gebruiken wanneer de kwali
teit ervan te wensen overliet. Aangezien de veredeling van de gewassen aan 
het begin van de eeuw nog niet ver gevorderd was, moeten we ons geen hoge 
voorstellingen mak:en over de vroegere kwaliteit van de produkten. Zo bevat
ten de sperziebonen - om slechts een voorbeeld te noemen - in het 
verleden vrijwel altijd harde draden. 

1-

rookkast 

/ 

In het schoorsteenkanaal ingebouwde rookkast 
van een boerderij te Hernert (Frl.) 

Verder kende men nauwelijks variatie in het verleden, noch in de produkten, 
noch in de bereidingswijze, noch tussen de maaltijden op de verschillende 
dagen van de week. "Brood en aardappelen, somtijds met enkele meelspijzen 
vermengd, vormen bij het yolk de hoofdvoeding en de toebereiding is dag aan 
dag volkomen dezelfde"28. Groenten werden over het algemeen maar in een 
beperkt aantal gekweekt, merendeels grove groenten en maar weinig blad-

28 Snijders 1896, p. 107. 
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groenten. Een oudere vrouw uit Drente bleek in haar jeugd bijvoorbeeld nooit 
van spinazie of sla te hebben gehoord 29. Niet aIleen's winters als men op de 
voedselvoorraden aangewezen was, maar ook in de oogsttijd werd soms 
dagen achtereen hetzelfde gegeten. Pas heel geleidelijk is in de loop van deze 
eeuw het aanbrengen van variatie in de voeding ingeburgerd geraakt, wat 
vooral aan het huishoudonderwijs en de huishoudelijke voorlichting te 
danken is. Maar nog in 1950 bleek uit een onderzoek dat de afwisseling in de 
voeding bij grote groepen van de plattelandsbevolking - vooral bij de lagere 
inkomensgroepen - veel te wensen overliet30• 

Het spreekt vanzelf dat er in een dergelijke situatie weinig ruimte voor 
persoonlijke smaakvoorkeuren is. De bekende zegswijze "Eten wat de pot 
schaft" herinnert daar nog aan. Vaak kende een huisvrouw maar een berei
dingswijze van een produkt. Herhaaldelijk werd me tijdens het onderzoek 
verzekerd dat het eten vroeger heel eenvoudig was. In het interview met de 
heer Plaatje kunnen we lezen dat koken - in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
het maken van kleren - niet belangrijk werd gevonden 31. 

Pas toen men minder afuankelijk werd van de zelfvoorziening en meer 
voedsel ging kopen, is de consument ook hogere eisen aan de kwaliteit en de 
smaak van de produkten gaan stellen. Zo bleek een slager uit N oord-Holland, 
waar de zelfvoorziening al vroeg een zwakke positie had, zich bij de vlees
conservering al aan het begin van de eeuw aan een reeks regeis te houden, die 
aIle in verband stonden met de kwaliteitsverbetering van het vlees. Van een 
dergelijke kritische houding tegenover het eigen produkt zijn in het onder
zoeksmateriaal maar weinig aanwijzingen te vinden. Bij de huishoudelijke 
conservering ging het in de eerste plaats om de effectiviteit ervan, wat inhield 
dat men er een voorraad voedsel aan over wilde houden. De smaak kwam op 
een veellagere plaats. Die aanvaardde men als 'erbij behorend', zelfs als deze 
zich negatief ontwikkelde, wat bij de meeste geconserveerde produkten na 
verloop van tijd het geval was. Het feit dat de heer Van Lienden - en veel 
anderen met hem - gedroogde andijvie in zijn interview als 'pruimtabak' 
bestempelt32

, wijst er bijvoorbeeld op dat we niet bepaald met een verfijnd 
produkt te maken hebben. Maar: "ik at het weI hoor, want je kreeg niet anders. 
Je hoefde niet te zeggen: "Dat lust ik niet", want wat moest je? Dan kreeg je 
niks", aldus Van Lienden. 

Het volgen van smaakvoorkeuren, de belangstelling voor koken en 
smakelijk eten in het aigemeen lijkt een verschijnsel dat pas aigemeen wordt 

29 Wessels-Nijenhuis 1969, p. 12. 

30 Burema, Van Schaik en Woonink 1950, p. 295, 296. 

31 Zie p. 62. 

32 Zie p. 108. 
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als grote groepen van de bevolking een zekere welgesteldheid hebben 
verworven. 

Oorzaken van veranderingen 
Hoewel het systeem van zelfvoorziening in de afgelopen eeuw op z'n retour 
was, was de huishoudelijke conservering in dezelfde peri ode nog volop in be
weging. Nieuwe methoden dienden zich aan, andere verloren aan betekenis. 
Zoals we eerder zagen zette de ontevredenheid over de traditionele metho
den velen aan tot het aanbrengen van grotere of klein ere veranderingen in de 
wijze van conserveren. Allerlei technische ontwikkelingen boden bovendien 
nieuwe mogelijkheden. Vooral het wecken bleek in staat om een reeks nega
tieve effecten van de traditionele technieken te voorkomen. Toch zijn aIle 
veranderingen in de conservering niet aIleen aan technische tekortkomingen 
of technische vernieuwingen toe te schrijven. De vraag waarom men van me
thode veranderde, leidde in het onderzoek tot een groot aantal verklarings
factoren, die op hun beurt weer afhankelijk bleken te zijn van de aard van het 
produkt, de regio, het type huishouden, het maaltijdenpatroon enz. In grote 
lijnen konden de vele verklaringsfactoren tot twee groepen herleid worden, 
namelijk tot factoren die ofbinnen Ofbuiten de voeding gelegen waren, met 
andere woorden tot voedingsinteme of -exteme factoren. 

Wat de voedingsexteme factoren betreft kan gewezen worden op diverse 
maatschappelijke ontwikkelingen die invloed uitoefenden op de conserve
ringstechnieken die in eeri huishouden werden toegepast. Ais eerste kan de 
stijgende welvaart genoemd worden. Deze bracht onder meer het relatief du
re wecken in de loop van deze eeuw financieel binnen het bereik van de min
der draagkrachtige bevolkingsgroepen. De enorme groei van het aantal win
kels tussen de twee wereldoorlogen zorgde er op zijn beurt voor, dat men zich 
de apparatuur die voor de toepassing van een nieuwe methode vereist was, 
kon aanschaffen wanneer men dat wenste. Een andere voedingsexteme 
ontwikkeling die de conservering heeft be'invloed, vormde de al eerder ver
melde verandering in de verwarmingstechniek; de vervanging van de open 
haard door de kachel, die veelal gepaard ging met een verandering in de 
bouwtechniek van de schoorsteen en met de overgang naar steenkool als 
brandstof, maakte dat het roken van vlees op huishoudelijk niveau niet lan
ger mogelijk was. 

Verder is er op het terrein van de conservering ook inv loed uitgegaan van 
de toegenomen wetenschappelijke kennis op voedingsgebied. Deze kennis, 
die langzamerhand onder meer door de activiteiten van het huishoudonder
wijs en de huishoudelijke voorlichting onder de bevolking werd verspreid, 
leerde het inzouten en het roken zien als methoden met negatieve gezond
heidsaspecten. Overigens mag ook de mondelinge overdracht bij de versprei
ding van dit soort kennis niet onderschat worden. Voor 1940 profiteerden op 
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het Nederlandse platteland in meerderheid de meer welgestelde en/of de 
meer vooruitstrevende kringen van het huishoudelijk onderricht33• Doordat 
veel cursussen uitgingen van de standsorganisaties - te weten de bonden 
voor boeren en tuinders -, bleven de vrouwen die het het hardst nodig 
hadden vaak lange tijd verstoken van aIle min of meer systematisch gegeven 
huishoudelijke voorlichting en bijscholing. Nog in het begin van de jaren 
vijftig werd 14% van de plattelandsvrouwen niet door enige vorrn van voor
lichting - via krant, radio, onderwijs, vrouwenorganisaties of demonstraties 
- bereikt34• Tot deze 14% behoorden vooral oudere vrouwen en de vrouwen 
van arbeiders en kleine boeren. Doordat de cursussen over het aigemeen 
echter met groot enthousiasme werden gevolgd, werd de nieuw verworven 
kennis vaak weI aan familie, kennissen en personeel doorgegeven. Op grond 
van haar onderzoeksgegevens constateert Willinge Prins in 1956 dan ook dat 
het grootste deel van de plattelandsvrouwen het conserveren van voedsel 
geheel of gedeeltelijk door mondelinge overlevering geleerd had. Meer dan 
de helft bleek bijvoorbeeld geen boek met weckrecepten te bezitten. Hieruit 
kan de conclusie worden getrokken dat niet aIleen het conserveren in het 
aigemeen, maar ook een nieuwe methode a.ls het wecken zich op het Neder
landse platteland in hoofdzaak mondeling heeft verspreid en dat de invloed 
van kookboeken in die tijd nog slechts bescheiden was 35. 

N aast een reeks voedingsexterne veranderingen zijn ook voedingsinterne 
factoren van betekenis gebleken voor de wijzigingen die zich in de huishou
delijke conservering hebben voltrokken. Zo bleek een aantal veranderingen 
in het patroon van de warme maaltijd gevolgen te hebben voor de positie van 
verschillende geconserveerde produkten. De ingezouten groenten en vlees 
werden in sommige streken voornameIijk in de stamppotten, die in sommige 
streken zeer frequent werden gegeten, meegekookt waardoor het bezwaar 
van de te zoute smaak gereduceerd werd. De opkomst van de warrne maaItijd 
bestaande uit apart gekookte en apart opgediende aardappelen, groente en ge
braden v lees met jus had negatieve effecten voor het gebruik van deze inge
zouten produkten. In dit nieuwe type warme maaltijd, dat in de steden en bij 
degenen die deel hadden aan de geldeconomie al langer bestond, waren 
produkten waarvan de smaak zich na verloop van tijd minder gunstig ontwik
kelde problematisch, omdat er hogere eisen aan de verschillende voedings
middelen werden gesteld. In principe moest elk produkt immers afzonderlijk 

33 Smit 1966, p. 56; Van moeder op dochter 1977, p. 164. 

34 Willinge Prins-Visser 1956, p. 45. 

35 Zie voor de betekenis en het gebruik van kookboeken in het huishoudelijk 
onderricht en de nadruk die op het platteland tijdens het lesgeven op mondelinge 
kennisoverdracht gelegd werd Jobse-van Putten 1987, p. 12-15 en de daarbij 
behorende noten. Voor de steden zie men Van Otterloo 1985. 
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genuttigd kunnen worden. Daarom was het ingezouten voedsel, dat langza
merhand steeds zouter werd, er moeilijk in in te passen. Bovendien had men 
geen jus, omdat het onmogelijk was om van het kookwater van ingezouten 
vlees een smakelijke jus te maken. De invoering van het nieuwe type warme 
maaltijd moest dus Of tot beeindiging van het inzouten leiden Of tot een an
der gebruik van de ingezouten produkten. 

Ook een nieuwe methode als het bewaren van vlees onder vet, die nog v66r 
het wecken is opgekomen, kan in verb and gebracht worden met deze ver
andering in het type maaltijd. Bij deze methode werd het vlees eerst gebra
den - soms ook alleen gekookt 36 

- en daama van de lucht afgesloten door 
middel van vet, waardoor het langer houdbaar werd. Het op deze wijze 
geconserveerde v lees leende zich uitstekend om apart te worden gegeten. Het 
braden van vlees was - evenals het uitsnijden van lappen vlees bij de slacht 
trouwens 37 - op het platte land een jong verschijnsel, dat in feite niet in de 
zelfvoorziening paste, omdat deze bereidingswijze in hoofdzaak bij vers 
v lees wordt toegepast. Vlees braden gebeurde vroeger op het platteland 
hooguit in de slachtperiode of wanneer men een keer v lees had gekocht. Het 
kwam dan ook volgens enkele spontane opmerkingen in het onderzoeks
materiaal aan het begin van de eeuw weI voor, dat vrouwen niet wisten hoe 
vlees gebraden moest worden. Op de huishoudcursussen werd het met veel 
succes onderwezen 38. 

Er is reden om aan te nemen, dat niet alleen het braden van v lees, maar ook 
het bewaren van vlees onder vet en in later tijd het wecken, frequenter wer
den toegepast toen het nieuwe type warme maaltijd gebruikelijker werd. Ve
len meldden echter dat het vlees ook bij de methode van het bewaren onder 
vet niet langdurig met smaak gegeten kon worden; voor het wecken gold dit 
niet, maar het wecken van een heel varken behoorde - gezien de enorme 
hoeveelheid werk en de daarvoor benodigde apparatuur - nauwelijks tot de 
mogelijkheden. In feite bestonden er voor de komst van het diepvriezen dus 
geen goede altematieven voor het traditionele drogen of roken van het vlees; 
dit verklaart waarom de laatste technieken tot het einde toe zijn toegepast. 
Het diepvriezen, dat de bezwaren van aBe vroegere methoden kon opheffen, 
kwam voor de instandhouding van de huishoudelijke vleesconservering te 
laat. 

Op grond van het voorgaande kan vastgesteld worden dat het nieuwe pa
troon van de warme maaltijd, dat gepaard ging met een toenemende waarde
ring voor verse produkten, zowel ten koste is gegaan van de geconserveer-

36 Zie voor de problemen die aan deze variant kleefden Jobse-van Putten 1984, 
p. 37 - 41. 

37 V gl. noot 21. 

38 Smit 1966, p. 53. 
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.de voedingsmiddelen in het algemeen als van de volgens de traditionele me
thoden geconserveerde produkten in het bijzonder. 

Omgekeerd hadden veranderingen in de methoden ook consequenties 
voor het maaltijdenpatroon. Toen het wecken opkwam, verving deze nieuwe 
methode niet aIleen oude conserveringstechnieken. Ze schiep ten dele ook 
mogelijkheden die voorheen niet bestaan hadden. Zo werd het wecken aan
vankelijk vooral bij die groentesoorten toegepast die voordien niet of nauwe
lijks gegeten werden, zoals doperwtjes en bloernkool. Verder heeft het 
wecken de invoering van het nieuwe type warme maaltijd op het platteland 
ook mede mogelijk gemaakt, omdat het produkten opleverde die men zo 
smakelijk yond dat ze op zichzelf 'genoten' konden worden. Daardoor wa
ren de geweckte produkten in het nieuwe type warme maaltijd inpasbaar en 
konden ze gedurende enkele tientallen jaren de positie van zondags- en/of 
feestvoedsel verwerven. Geconcludeerd kan dus worden dat er een weder
zijdse wisselwerking heeft bestaan tussen de conserveringsmethoden en het 
maaltijdenpatroon. 

Functies van de huishoudelijke conserv~ring 
Door de huishoudelijke conservering in de voorafgaande paragrafen binnen 
de voedselvoorziening van het gezin te plaatsen, zijn we vooruitgelopen op 
de hoofdfunctie die het verduurzamen in het verleden had, namelijk: voor
raadvorming van de voomaamste voedingsmiddelen. N aast deze hoofdfunc
tie kunnen nog de identiteitsfunctie en de culinaire functie worden onder
scheiden. In de nu volgende paragraaf zullen deze drie functies achtereen
volgens verder worden uitgewerkt. Hoewel de omvang, de betekenis en de 
technieken van de huishoudelijke conservering zich in de loop van deze eeu w 
sterk gewijzigd hebben, blijken de vroegere functies ervan nog steeds 
herkenbaar te zijn, zij het in afgezwakte vorm en met graduele verschillen in 
de achterliggende motieven. 

Voorraadvorming 
Deze hoofdfunctie van de conservering is in het voorgaande al ettelijke ma
len ter sprake gekomen. Duidelijk werd gemaakt dat men in het verleden 
vooral conserveerde om de periode te overbruggen tussen de seizoensgebon
den produktie en de consumptie die op een later tijdstip plaatshad 39. Aange
zien de verschillende gewassen maar een maal per jaar of gedurende een kor
te peri ode geoogst werden en er veelal ook maar een keer per jaar werd ge
slacht, werden er op gezinsniveau voedselvoorraden aangelegd die in prin
cipe toereikend moesten zijn tot de volgende oogst- of slachtperiode. Omdat 

39 Van Itallie 1921, p. 6; Diemair 1941, p. 1; Veenman 1(1954), p. 615; Willinge 
Prins-Visser 1956, p. 5; Valeri 1977, p. 17. 
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het meeste voedsel echter na betrekkelijk korte tijd bederft, moest deze voor
raad op de een of andere manier langer houdbaar gemaakt worden. De wis
selingen in het aanbod van de produkten uit de akkerbouw, veeteelt en 
visserij, vormden vroeger het belangrijkste motief om op h'uishoudelijk ni
veau een voedselvoorraad - die vrijwel altijd verduurzaamd moest worden 
- aan te leggen. 

Een tweede motief om over een voorraad geconserveerde voedingsmid
delen te beschikken, vormde de wens om minder afhankelijk van de handel 
te zijn 40. Op het platteland was de detailhandel aan het begin van de eeuw over 
het algemeen nog maar beperkt aanwezig en hoewel er altijd contacten tus
sen stad en land bestaan hebben, vormde het bereiken van de stad vanwege 
de slechte wegen en de geringe mobiliteit van de bevolking vaak een pro
bleem, zeker in de winter. 

Ais derde motief om een voedselvoorraad aan te leggen kunnen financiele 
overwegingen genoemd worden 41. Door het voedsel zelf te produceren en te 
conserveren werd de handel uitgeschakeld, waardoor besparingen werden 
bereikt. Wie niet of slechts in beperkte mate tot zelfvoorziening in staat was, 
kon grote hoeveelheden voedsel in de goedkope tijd kopen om deze in perio
den van schaarste - en hoge prijzen - te kunnen consumeren. 

Zoals eerder werd aangegeven is de hoofdfunctie van de conservering in de 
afgelopen eeuw gewijzigd van een onverbiddelijke noodzaak tot voorraad
vorming in een vrije keus daartoe. Wanneer men niet meer uit noodzaak maar 
uit vrije verkiezing conserveert, kan men de lasten en de lusten van deze ac
tiviteit tegen elkaar af gaan wegen. Men kon zich bijvoorbeeld de vraag stel
len of de financiele voordelen of ook het bereiken van bepaalde smaakeffec
ten weI opwogen tegen al het werk en de risico's die het aanleggen van zo'n 
voedselvoorraad met zich meebracht. Degenen die de conservering bewer
kelijk vonden en er weinig genoegen beleefden, konden deze nu ook om die 
reden vaarwel te zeggen. Meestal werd deze beslissing stapsgewijs geno
men. Zo werd soms eerst de conservering van de vleesprodukten beeindigd, 
daama die van die groentesoorten die minder goede resultaten opleverden 
enz. 

Hoewel het conserveren op het platte land in de huidige tijd veel van haar 
vroegere betekenis verloren heeft en qua omvang aanzienlijk is afgenomen, 
wordt de conservering daar niet aIleen door enkele bejaarde plattelandsvrou
wen bedreven. Ook in veel jonge huishoudens staat een diepvriezer, die nu 
vaak voor een deel gevuld is met industrieel ingevroren voedsel, maar voor 

40 Veenman I (1954), p. 615. 

41 Willinge Prins-Visser 1956, p. 5. 
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een ander deel ook nog met zelf verbouwde produkten. In sommige streken 
is de traditie om een moestuin - in plaats van een bloementuin - in te rich
ten nog vrij sterk. Wie een moe stu in heeft, ziet zich nog steeds vaak genood
zaakt om te conserveren, aangezien er zich in de oogsttijd altijd overschot
ten voordoen. Het motief om het aanbod van voedsel te reguleren door dit te 
verduurzamen bestaat dus nog steeds. 

Diepvrieskist in een modeme keuken (1970) 

Hoewel we in bovengenoemde gevallen zeker met een bepaalde vorm van 
zelfvoorziening te maken hebben, kunnen we toch niet meer van het voort
bestaan van het oude systeem van zelfvoorziening spreken. Het systeem van 
zelfvoorziening was gekoppeld aan een bepaald type maatschappij waarin 
men, bij gebrek aan geldmiddelen, distributiekanalen, transportmogelijkhe
den e.d., genoodzaakt was om voor de eigen voedselvoorziening zorg te dra
gen. Voorzover men nu nog op het platte land conserveert, is men er zelden 
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of nooit meer op gericht om een complete voorraad voedsel voor een heel jaar 
aan te leggen. Men conserveert slechts wat te veel is; de rest wordt bijge
kocht. Het gevolg is dat de negatieve effecten die in het verleden vaak bij 
langdurige voorraadvorming optraden, nu voorkomen kunnen worden. De 
vroegere functie van voorraadvorming om het aanbod te reguleren is in het 
hier geschetste beeld echter nog goed herkenbaar. 

Ook in de steden is de functie van voorraadvorming weer in ere hersteld, 
zij het uit vrije keus, los van de agrarische context en aangepast aan de hui
dige modeme maatschappij. De komst van de supermarkt, de overgang van 
het week- naar het maandloon, het bezit van een auto en het toegenomen aan
tal werkende gehuwde vrouwen heeft bij velen tot het aankopen van een 
voorraad levensmiddelen voor langere tijd geleid, wat verduurzaming van 
voedsel weer zinvol maakt. Overigens wordt het werk dat aan het conserve
ren verbonden is nu nog slechts in beperkte mate op huishoudelijk niveau ver
richt. Meestal is deze taak door de industrie overgenomen. Men koopt bij
voorbeeld kant en klare soepen, groenten, vlees of sauzen in ingeblikte, diep
gevroren of gedroogde vorm, waarbij voor de ingevroren produkten de eis 
geldt, dat men over een vriesvak of diepvrieskast beschikt. Ais taak heeft de 
huisvrouw in deze gevallen alleen nog de organisatie en het beheer van de 
voorraadvorming behouden. 

Ais motieven om een dergelijke voorraad voedsel aan te leggen kunnen 
genoemd worden: de tijdsbeparing verkregen door niet meer dagelijks maar 
bijvoorbeeld wekelijks te winke1en, en het gemak om een voorraad achter de 
hand te hebben voor onvoorziene omstandigheden, of voor die dagen dat men 
na het werk weinig lust meer heeft om uitvoerig te koken. Soms koopt men 
een produkt ook massaal in als de aanvoer groot en de prijs dus laag is. Ver
der herinnert ook het argument dat men het hele jaar door over bepaalde pro
dukten wil kunnen beschikken, aan de belangrijkste functie die de conserve
ring in het verleden had. 

De identiteitsfunctie 
Behalve uit voomamelijk functionele overwegingen kon men ook om ande
re redenen op huishoudelijk niveau voedsel verduurzamen. Doordat het con
serveren vanouds tot de vaste taken van de huisvrouw gerekend werd, kon ze 
er ooic een zeker prestige aan ontlenen. Een goed gevulde kelder maakte vaak 
de trots van de huisvrouw uit. Niet het werk telde, maar het resultaat. In som
mige dorpen legden vrouwen nog in het recente verleden bezoeken bij elkaar 
af om elkaars voorraad geweckte produkten in ogenschouw te nemen42• 

Soms verviel men zelfs in "een soort epidemische inmaakwoede [ ... J - het 

42 Willinge Prins-Visser 1956, p. 3. 
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in de buurt tegen elkaar opwerken wie de langste rijen in de kelder heeft staan 
_"43. Hieruit blijkt dat de conservering een bijdrage aan de zelfverwerkelij
king van de huisvrouw kon leveren. Wanneer er sprake is van dit aspect 
spreken we van de identiteitsfunctie van de conservering. 

Vooral toen de noodzaak tot conserveren in de loop van deze eeuw af ging 
nemen, bleek hoe sterk deze identiteitsfunctie was. Willinge Prins schrijft in 
1956: "Zij menen emstig tekort te schieten en gemakzuchtig te zijn wanneer 
zij tuin, inmaak en slacht aan de kant zouden doen. Zou men het wagen deze 
opvatting met rationele argumenten gewapend te bestrijden, dan is een deels 
op rationele, deels op gevoelsargumenten berustende verdediging te ver
wachten". Ais voorbeeld haalt ze daarbij de woorden aan van een inzendster 
die in het blad 'Plattelandsvrouw' reageerde op de waarschuwing van een 
schoolarts tegen een teveel aan vet in de voeding; de laatste had daarbij naar 
de huisslacht verwezen: "Ik hoop dat wij als plattelandsvrouwenbond als een 
man in de bres zullen springen als er aan de huisslachting getomd zal wor
den"44. 

Ook de identiteitsfunctie van de conservering blijkt nog steeds te bestaan. 
Nog in de jaren rond 1980 overkwam het me een aantal malen dat bejaarde 
informanten bij wie ik een interview voor dit onderzoek afnam, me trots de 
inhoud van hun diepvrieskist toonden, die gevuld was met zelf verbouwde 
produkten. N aast de (vrijwillig aanvaarde) hoofdfunctie van de conservering 
bestond voor hen - gezien hun trots - duidelijk ook de identiteitsfunctie. 
Aangezien ze hun voedselvoorraad niet volgens de traditionele methoden 
hadden ingezouten of gedroogd maar op modeme wijze hadden diepgevro
ren, had deze functie zelfs langer standgehouden dan de traditionele technie
ken. Verondersteld mag worden, dat de kans op een langer voortduren van 
de conservering groter was, naarmate deze in bepaalde regio's of huishou
dens meer functies in zich verenigde. 

Zelfs in de steden, waar de mogelijkbeden tot zelfvoorziening vaak vrij
wei afwezig waren, werd nog in de jaren vijftig op huishoudelijk niveau ge
conserveerd4S• Hoewel dit ook door vrouwen gedaan werd die van hun 
geboorte af in de stad gewoond hadden, kwam het merendeel van de vrouwen 
die in de steden inmaakten oorspronkelijk van het platteland46

• Meestal deed 
zich bij het vertrek van het platteland naar de stad geen abrupte breuk in de 

43 Stork-van der Kuyl1952, p. 84. 

44 Willinge Prins-Visser 1956, p. 6. 

45 In de grote steden (meer dan 50.000 inwoners) werd toen nog door 29% van de 
huisvrouwen groente en door 40% fruit geconserveerd, in de kleinere steden 
(10.000 - 50.000 inwoners) respectievelijk door 59 en 70% (Willinge Prins-Visser 
1956, p. 14,47). 

46 Willinge Prins-Visser 1956, p. 49. 
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voedingsgewoonten voor. Men nam de gewoonte om te conserveren vaak 
mee, ook al behoorde de zelfvoorziening in de steden niet of nauwelijks tot 
de mogelijkbeden. Hoewel men toegetreden was tot de geldeconomie en men 
de produkten ervoor meestal moest kopen, bleven veel vrouwen de vorming 
van een voorraad voedsel- ook al was deze van een vee I beperktere omvang 
dan voorheen - aanvankelijk nog tot hun taak rekenen, wat herinnert aan de 
identiteitsfunctie van de conservering. De conservering kan dan ook niet 
zonder meer als een plattelandsverschijnsel beschouwd worden. Losge
maakt van het systeem van zelfverzorging vertoonde ze, zelfs in een maat
schappij die steeds stedelijker werd, een zekere mate van resistentie. 

Op langere termijn bezien heeft het afstoten van de conservering uit het 
takenpakket van de huisvrouw - en trouwens van al die produktieve werk
zaamheden waaraan ze een zeker prestige kon ontlenen - een minder gun
stig effect op de status van huishoudelijk werk gehad. Tegenover het ver
dwijnen van activiteiten die een zekere deskundigheid vereisten - denk 
bijvoorbeeld aan de conservering van voedsel -, stond doorgaans het be
houd van minder gekwalificeerd werk. Doordat uit het vroegere omvangrijke 
takenpakket over het algemeen juist de werkzaamheden die ten dele minder 
ervaring en vakkennis vereisten, overbleven, devalueerde de taak: van de 
huisvrouw. De huidige minder positieve waardering van huishoudelijke ar
beid is hiermee ten dele te verklaren. 

Tenslotte moet nog op een modeme vorm van de identiteitsfunctie van de 
conservering gewezen worden, namelijk de toepassing ervan als vorm van 
vrijetijdsbesteding; deze is niet gebonden aan stad of platteland en neemt ook 
methoden uit het buitenland in zich op. Vermeld werd reeds dat er weer com
plete weckapparatuur te koop is, maar ook droogtoestellen, potten voor het 
maken van zuurkool of voor vruchten op alcohol (de 'Rumtopf') worden 
door de handel aangeboden. In de kookrubrieken van kranten en tijdschrif
ten wordt met een zekere regelmaat aandacht aan de conservering besteed. 
Het aantal kookboeken dat over dit fenomeen verschijnt, is talrijk. Oit alles 
zou niet gebeuren als het niet bij de interesse van het publiek aansloot. In de 
hobbysfeer komen dus allerlei varianten terug van conserveringsvormen die 
op huishoudelijk niveau door de opkomst van nieuwe technieken en het weg
vallen van de noodzaak om te conserveren op de achtergrond waren geraakt. 
Aangezien vrouwen er ook in de huidige tijd in hun kennissenkring een 
zekere eer mee in kunnen leggen, is hier de 'oude' identiteitsfunctie van de 
conservering in het geding. Hierbij lijken elementen een rol te spelen als 
creativiteit, nostalgie en soms ook het streven naar een bepaalde kwaliteit. 

De eulinaire June tie 
Terwijl de identiteitsfunctie van de conservering een bepaalde waarde ver
tegenwoordigde voor de persoon die conserveerde, moet de betekenis van de 
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culinaire functie gezocht worden in de bijzondere plaats die het geconser
veerde produkt in de maaltijd kon innemen. Zoals eerder venneld gingen de 
traditionele methoden vrijwel alle met bepaalde smaakeffecten gepaard. 
Wanneer een"dergelijk smaakeffect bij een bepaald voedingsmiddel positief 
gewaardeerd werd, kon het bereiken van deze smaak nevendoel worden47, 

soms zelfs het hoofddoel van de toepassing van een bepaalde techniek bij een 
produkt48. Zo werd er omstreeks de eeuwwisseling bij enkele meer welge
stelde boeren in Groningen in het voorjaar soms een jong varken geslacht, 
waarbij de methode van het inzuren gevolgd werd, dat wit zeggen dat men 
het spek in karnemelk of azijn inlegde (zie kaart 2 op p. 13). Volgens de 
gegevens uit de vragenlijsten werd dit zogenaamde 'zultspek', dat koud 
gegeten werd en een frisse smaak had, in de zomer als een traktatie be
schouwd; bovendien maakte deze methode het mogelijk om afwisseling in 
de vleesconsumptie aan te brengen49. In dit geval werd er niet zo zeer ver
duurzaamd om het verduurzamen zelf, maar louter om het creeren van een 
bepaalde smaak, omdat men er bijvoorbeeld aan gehecht was of omdat men 
variatie aan wilde brengen. Een ander voorbeeld van deze culinaire functie 
van de conservering is het vasthouden aan het bereiden van zuurkool- het 
eindprodukt van het inzouten van witte kool-, omdat dit produkt in feite on
vervangbaar is. Eerdernoemden we ook het tot in het recente verleden blijven 
inzouten van snijbonen, omdat deze een speciale plaats in de maaltijd hadden 
waarmen op gesteld was. Tot op de dag van vandaag speelt de handel op deze 
culinaire functie van de conservering in. Nog steeds wordt er immers 
gerookte makreel, zuurkool, gedroogde vruchten en dergelijke aangeboden, 
niet omdat deze produkten anders niet vers gehouden kunnen worden, maar 
alleen vanwege de voorkeur die er voor de smaak bestaat. 

Hoewel men smaak over het algemeen als een individueel verschijnsel 
pleegt te beschouwen - "over smaak valt niet te twisten" -, kan er, omdat 
smaak ten dele ook aangeleerd wordt, weI degelijk van regionale, en ook van 
sociale smaakvoorkeuren gesproken worden. Zo merkte een slager uit het 
Zuidbevelandse dorp 's-Gravenpolder op, dat er op Walcheren vroeger veel 
meer v lees gerookt werd dan op Zuid-Beveland, en dat hij eigenlijk nooit ge
rookt spek verkocht had. Hij kon de mensen in zijn plaats geen ongelijk ge
yen. Ais je die smaak gewend was, yond je hem misschien wellekker, maar 
was je hem niet gewend, dan smaakte je hele eten emaar, yond hij. 

Ook in de huidige tijd wordt er nog weI op huishoudelijk niveau geconser
veerd met het oog op een bepaalde smaak, op een bepaalde kwaliteit of op de 

47 Willinge Prins-Visser 1956, p. 5. 

48 Conserveren 1980, p. 5. 

49 Vgl. Johse-van Putten 1984, p. 22 - 24. 
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effecten ervan in de maaltijd. Behalve als vonn van vrijetijdsbesteding wordt 
er bij bepaalde groepen van de bevolking ook geconserveerd uit behoefte aan 
zuiver voedsel, die vaak voortkomt uit een toenemende onvrede met fa
brieksprodukten waaraan ongevraagd allerlei chemische middelen worden 
toegevoegd. Ook zij die van afwisseling in de voeding houden, staan vaak 
niet afwijzend tegenover het zelf conserveren van produkten; het dagelijks 
aanbod van voedingsmiddelen wordt erdoor vergroot en de mogelijkheden 
om er smaakvariaties in aan te brengen zijn vrijwel onbegrensd. 

Samenvattend kan geconstateerd worden dat de vroegere functies van de 
conservering nog steeds voortbestaan, zij het in een enigszins afwijkende 
vonn en betekenis. De functie van voorraadvonning, die betrekking had op 
de voedselvoorziening van het gezinshuishouden, fungeerde in het verleden 
als hoofdfunctie van de huishoudelijke conservering. De twee andere func
ties waren toen nevenfuncties die respectievelijk van betekenis waren voor 
de persoon die conserveerde en voor de maaltijd waarin het verduurzaamde 
produkt gegeten werd. Deze drie functies kwamen meestal niet afzonderlijk 
voor; vaak waren er verscheidene tegelijkertijd werkzaam. In de loop van de 
tijd heeft het belang van elke functie, evenals de onderlinge relatie ertussen, 
zich echter gewijzigd onder invloed van veranderende behoeften, moge
lijkheden en wenselijkheden. Toen de zelfvoorziening na het midden van 
deze eeuw langzamerhand overbodig werd, kwamen de accenten anders te 
liggen. Daardoor kan het onderscheid dat vroeger tussen de hoofd- en de 
nevenfuncties van de conservering bestond, in de huidige tijd niet meer aan
gebracht worden. Tegenwoordig ontlopen de drie functies elkaar onderling 
nauwelijks meer in betekenis; er is een zekere mate van nevenschikking 
tussen ontstaan. Overigens komen ze ook nu, net als voorheen, vaak in com
binatie met elkaar voor. 

Tenslotte kan geconcludeerd worden dat het verduurzamen van voedsel, 
dat vroeger onvoorwaardelijk aan het systeem van zelfvoorziening gekop
peld was, in onze tijd ook los van dit systeem kan functioneren. Weliswaar 
vindt het nu minder massaal plaats dan in het verleden, maar van een 
uitgestorven cultuurverschijnsel is geen sprake. Na aanpassing aan de 
veranderde omstandigheden kan de conservering zelfs een opmerkelijke 
vitaliteit worden toegeschreven. 
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HET OOSTEN EN ZUIDEN VAN HET LAND 

Al enkele keren kwam ter sprake dat grote delen van het Nederlandse plat
teland aan het begin van de twintigste eeuw nog sterk op zelfvoorziening in 
de voeding waren ingesteld. Dit gold in hoge mate voor het oosten en zuiden 
van het land, waar niet aIleen de boeren maar ook vrijwel elke landarbeider 
een stuk land had dat hij prive kon bewerken I. Gemiddeld genomen beschik
ten de arbeiders hier over meer grond dan elders in het land 2• N aast de teelt 
van aardappelen, enkele groentesoorten en soms nog wat graan probeerde 
men zichzelf over het algemeen ook van vlees en zuivelprodukten te voor
zien. Vooral in de zandstreken leverde dit meestal weinig problemen OPt om
dat zelfs de arbeiders daar bijna zonder uitzondering het bedrijf van varkens
houder uitoefenden 3; relatief gemakkelijk kon daar een varken voor eigen 
gebruik aan worden onttrokken. Ook zij die niet rechtstreeks met het land
bouwbedrijfverbonden waren, hielden hier aanmerkelijk vaker dan elders in 
het land een varken voor de eigen vleesconsumptie; daarenboven beschikten 
ook zij over het algemeen over een tuin waarin aardappelen en groenten voor 
het eigen gezin werden verbouwd. 

Voordat we de zelfvoorziening op het platteland van Oost- en Zuid-Ne
derland verder uitwerken en dieper ingaan op de veranderingen die zich in de 
loop van deze eeuw op dit terrein hebben voorgedaan, zal eerst een nadere 
omschrijving van dit gebied gegeven worden. 

Onder 'het oosten en het zuiden' wordt in deze studie een zeer omvangrijk 
gebied verstaan dat vrijwel de helft van het Nederlandse platteland besloeg 
en ruwweg de volgende gewesten omvatte: het zuiden van de provincie Gro
ningen, de provincies Drente, Overijsel, Gelderland, Limburg, het midden en 
het oostelijke deel van Noord-Brabant en het oosten van Utrecht; ook een 
oostelijk stuk van Friesland hoort erbij. Uit deze omschrijving blijkt dat het 
gebied niet met provincies of provinciegrenzen samenvalt. We hebben te ma
ken met een omvangrijke, niet door scherpe grenzen afgebakende regio, 
waarvan het centrum aan het begin van deze eeuw in grote lijnen een over
eenkomstig gedrag ten aanzien van de zelfvoorziening vertoonde. De randen 
van het gebied moeten beschouwd worden als brede overgangszones, die ge
leidelijk aan meer kenmerken in zich opnamen van de zelfvoorziening uit de 

I Het grondgebruik in Nederland 1912, p. 15. 

2 Op de zandgronden beschikten de landarbeiders in 1910 gemiddeld over 0,92 ha 
grond, in de streken met rivierklei over 0,74 ha, tegen bijvoorbeeld maar 0,59 ha 
in de zeekleigebieden (Het grondgebruik in Nederland 1912, p. 17-). 

3 Varkenshouderij in Nederland 1906, p. 12. 
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aangrenzende streken die verderop behandeld zullen worden. 

In dit weinig welvarende, overwegend uit zand- en veengronden, deels ook 
uit rivierklei bestaande gebied werd de landbouw omstreeks 1900 gedomi
neerd door kleine en zeer kleine bedrijven. Bedrijfjes van twee, drie of vier 
hectare kwamen er niet alleen veelvuldig voor, maar namen in die tijd zelfs 
sterk in aantal toe4• Hoewel de wat grotere bedrijven in sommige streken qua 
oppervlakte weI de meeste grond in beslag namen, beschikte de overgrote 
meerderheid van de bevolking in het oosten en zuiden slechts over een be
perkt stuk grond. In eerste instantie probeerde men hierop een zo groot mo
gelijk deel voort te brengen van de goederen die voor de instandhouding van 
het bedrijf en het huishouden nodig waren. De mogelijkbeden om daarnaast 
nog voor de markt te produceren waren veelal bescheiden en bestonden uit 
datgene wat overbleef na aftrek van de zelfvoorziening. Het spreekt vanzelf 
dat dit op de wat grotere bedrijven meer was dan op de kleinere. Bovendien 
hing het af van de grootte van het gezin, de kennis en het inzicht van de boer 
en de in die tijd vaak nog sterk wisselende opbrengst van de oogst. . 

Een ander kenmerkend aspect van de landbouw in vrijwel het hele gebied 
was de uitoefening van het gemengde bedrijf. Hierop hadden de moderne 
ontwikkelingen aan het begin van de eeuw nog weinig vat kunnen krijgen. 
WeI werd er meer en meer op het gebruik van kunstmest overgegaan, maar 
voor de aanschaf van bijvoorbeeld machines waren de bedrijfjes over het al
gemeen te weinig kapitaalkrachtig en bovendien meestal te klein om het ge-

4 Na 1900 zorgde een aantal ontwikkelingen voor deze groei van het kleinbedrijf 
in de landbouw van het oosten en zuiden. Zo wijst Claessens (1965, p. 208 - 285; 
p. 247) er voor Limburg bijvoorbeeld op dat de rentabiliteit van de grote landbouw
bedrijven in die tijd daalde, de bestaansmogelijkheid van de kleine toenam en dat 
er personeelsgebrek ontstond. Dit laatste kwam doordat veel boerenknechts in 
Duitsland gingen werken; ook de mijnindustrie veroorzaakte schaarste aan arbeids
krachten (Het grondgebruik in Nederland 1912, p. 172). Tal van grote bedrijven 
werden dan ook opgesplitst in kleine percelen of ingekrompen tot enkele hectares, 
waardoor landarbeiders de gelegenheid kregen om zich tot keuterboer op te werken. 
Ook in de Betuwe deed zich eenzelfde ontwikkeling voor (Verslagen betreffende 
den oeconomischen toestand ... 1908, Deel I, p. 457,468). Voor Drente stelt Biele
man (1987, p. 247 - 248) vast dat het aantal bedrijven van 1 - 5 ha tussen 1904 en 
1910 met 45% toenam. Oit was onder andere een gevolg van de na 1895 aantrek
kende conjunctuur, de opkomst van de zuivelindustrie en het gebruik van kunstmest 
waardoor de bestaansmogelijkheden van de zeer kleine boerenbedrijven gunstiger 
werden. Soortgelijke ontwikkelingen worden bijvoorbeeld ook gemeld voor 
Overijsel en de Veluwe (Verslagen betreffende den oeconomischen toestand ... 
1908, Deel I, resp. p. 295, 416 -417). Op de Noordbrabantse zandgronden steeg het 
aantal bedrijven van 1- 5 hadoor verbrokkelingen ontginning tussen 1888 en 1910 
eveneens met ca. 15% (Deckers 1912, p. 154, 181), 
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bruik ervan rendabel te maken. Verder werd ook de noodzaak ertoe niet erg 
dringend gevoeld, aangezien er in de veelal grote gezinnen van die tijd vol
doende arbeidskracht voor de verschillende werkzaamheden op het bedrijf 
beschikbaar was. 

Hoewel de landbouw in het oosten en zuiden rond de eeuwwisseling nog 
vrij traditioneel werd bedreven, kan deze geen statisch karakter toegeschre
yen worden. Nog in de loop van de negentiende eeuw had met name op de 
zandgronden een belangrijke omvorming in de bedrijfsvoering plaatsgevon
den, die zich in de twintigste eeuw voortzette. In het verleden had de nadruk 
er op de akkerbouw gelegen; deze was op de hier gebruikelijke schrale gron
den echter aIleen mogelijk geweest, wanneer er voldoende mest geprodu
ceerd werd om de mineraalarme grond te verbeteren. Een van de belangrijk
ste functies van de veehouderij had dan ook in de mestproduktie voor het ei
gen bedrijf gelegen. Om diverse redenen - die voor de achtergronden van 
de huishoudelijke conservering minder ter zake doen - heeft de akkerbouw 
in de loop van de negentiende eeuw in dit gebied zijn primaire betekenis 
verloren en is de veeteelt zodanig op de voorgrond komen te staan dat de 
inkomsten uit de bedri jven rond 1900 overwegend uit de verkoop van vee en 
veeprodukten kwamen. Voor de markt werd niet meer 'de eeuwige rogge' , 
maar in eerste instantie boter en varkens geproduceerd5• Dit type bedrijfs
voering is op sommige negentiende-eeuwse centsprenten uit deze regio terug 
te vinden. Centsprenten waren bedoeld als lesmateriaal voor kinderen. Op de 
prenten die betrekking hadden op de slachttijd staat niet aIleen de huisslacht 
en de verwerking van het vlees ema afgebeeld, maar ook de reis van de boer 
met het vee naar de stad en de verhandeling van de varkens en de koeien op 
de markt. Slechts in enkele streken van Oost- en Zuid-Nederland had de hier 
geschetste ontwikkeling aan het begin van de eeuw nog niet plaatsgevonden. 
Zo vormde in grote delen van het rivierengebied de verkoop van aardappe
len en suikerbieten nog de voomaamste bron van inkomsten, maar ook daar 
was de omzetting van bouwland in grasland inmiddels op gang gekomen6• 

In het oosten en zuiden kwam naast de produktie van groente voor het ei
gen gezin hier en daar ook verbouw van groenten voor de handel voor; ook 
dit voltrok zich meestal binnen het gemengde bedrijfstype. Het kweken van 
fruit gebeurde vrijwel aIleen bij de boeren. Rond de boerderijen stonden in 
bijna de gehele regio wat vruchtbomen voor het eigen gezin. AIleen in het 
gebied van de grote rivieren en in mindere mate in Limburg en sommige stre
ken van Noord-Brabant kwam fruitteelt op grotere schaal voor, maar ook 

5 In het interview van de heer en mevrouw Struik (p. 73-74) komt het slachten van 
varkens voor de verkoop uitvoerig ter sprake. 

6 Verslagen betreffende den oeconomischen toe stand ... 1908, DeeJ I, resp. p. 469, 
457. 
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deze teelt had hoofdzakelijk plaats als nevenbedrijf. De hoofdinkomsten 
lagen in de andere landbouwsectoren 7. De beweide boomgaarden die in de
ze streken gangbaar waren, getuigen van dit gemengd bedrijfskarakter. Het 
was zelfs niet ongebruikelijk om de fruitteelt in een en hetzelfde bedrijf met 
zowel veeteelt als akkerbouw te combineren. 

De uitoefening van het gemengde bedrijf, waarin een grote verscheiden
heid aan produkten wordt voortgebracht, moet voor dit gebied als een zeer 
belangrijke voorwaarde beschouwd worden voor de geconstateerde hoge 
graad van zelfvoorziening. 

Ook in het verleden was de landbouw in het oosten en zuiden van het land 
noodgedwongen sterk op zelfvoorziening gericht geweest. De produktie 
voor de markt had er vanouds een lagere prioriteit dan de produktie van goe
deren voor het eigen bedrijf (zoals mest, veevoer, zaaizaad) en voor het ei
gen huishouden. Deze gerichtheid op zelfvoorziening was veel sterker dan 
in de gunstiger gelegen zeeprovincies, waar de economie van de steden en 
van het platte land over het algemeen meer met elkaar verweven waren. De 
verschillen in zelfvoorziening tussen de 1cind- en zeeprovincies waren ten 
dele een gevolg van een combinatie van factoren, te weten een geringe mo
biliteit, gekoppeld aan een relatief grote afstand tussen het platteland van 
Oost- en Zuid-Nederland en de belangrijkste handelscentra die zich in het 
westen van het land bevonden. Deze beide factoren brachten met zich mee, 
dat er hoge transportkosten op de in het oosten en zuiden geproduceerde 
goederen drukten, waardoor de mogelijkheden om ze met winst te verhande
len ingeperkt werden. Deze factoren waren in het verleden van een zodanige 
betekenis geweest dat ze mede verantwoordelijk geacht kunnen worden voor 
het gemengde karakter van het landbouwbedrijf in de landprovincies 8• 

Een andere belangrijke factor die de verschillen in zelfvoorziening tussen 
land- en zeeprovincies verklaart, is het verschil in bodemgesteldheid. De on
guns tiger natuurlijke gesteldheid van de bodem in de landprovincies - die 
de concurrentiepositie van de landbouw eveneens bemoeilijkte - had er tot 
een bedrijfstype geleid dat in hoofdzaak gericht was op spreiding van ri
sico's. Dit aspect wordt met name door Bieleman benadrukt in zijn dissertatie 
over de ontwikkeling van de Drentse landbouw. Het gemengde bedrijf zou 
zich in het verleden vooral op de zandgronden hebben ontwikkeld om de 
rampzalige gevolgen te verkleinen die teweeg gebracht konden worden door 
ziekte onder het vee, prijsschommelingen of doormisoogsten die op deze mi
neraalarme gronden veelvuldig voorkwamen. Volgens hem was men hier op 

7 Bescbrijving van den tuinbouw in Nederland 1906, p. 115. 

g Bielernan 1987, p. 45 - 51. 
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de bedrijven in voorgaande eeuwen niet gericht geweest op het behalen van 
een zo hoog mogelijke winst, maar op het behoud en de verhoging van de be
staanszekerheid. Het gemengde bedrijf bood daartoe de meeste mogelijkhe
den. In de eerste plaats zorgde men er voor de eigen levensbehoeften en voor 
de instandhouding van het bedrijf. Het produceren voor de markt stond tradi
tioneel op het tweede plan9• 

Ook al werden de accenten in de bedrijfsvoering van het oosten en zuiden 
in de loop der tijd weI eens verlegd, de grondgedachte om zoveel mogelijk 
in het eigen onderhoud te voorzien hield door de eeuwen heen stand. Oeze 
gedachte heeft, zoals we nog zuHen zien, tot ver in de twintigste eeu ween es
sentiele rol gespeeld in het levenspatroon van de plattelandsbevolking van 
Oost- en Zuid-Nederland. 

Zoals eerder vermeld werd, kwam de zelfvoorziening in het oosten en zuiden 
aan het begin van deze eeuw in grote lijnen bij vrijwel alle bevolkingsgroe
pen voor, zij het dat sommigen een heeljaar, anderen slechts gedurende een 
deel van het jaar in eigen behoeften konden voorzien. Oeze algemene 
gerichtheid op de zelfvoorziening was vooral een gevolg van het feit dat de 
hele samenleving sterk op de landbouw gericht was en de bevolking sociaal 
gezien nog weinig gedifferentieerd was. 

Veel correspondenten uit dit gebied schreven dan ook, dat er vroeger geen 
of nauwelijks sociale verschillen in hun gemeenschap bestaan hadden. Ooor
dat er in deze regio over het algemeen weinig grote boerenbedrijven voor
kwamen en ook de meeste arbeiders over land beschikten, was de overgang 
tussen boer en arbeider vloeiend. Men kon boer zijn, arbeider, maar ook iets 
er tussenin. Sommige correspondenten vulden dan ook op hun vragenlijsten 
in, dat het gezin waartoe ze behoord hadden zowel tot de arbeiders- als de 
boerenstand gerekend kon worden 10. 

Hoewel de sociale verschillen bescheiden waren, bestonden ze weI. Zo 
konden boeren meestal een groter deel van hun bedrijfsopbrengsten verko
pen dan arbeiders, en aIleen onder de boeren waren er enkele in staat om voor 
eigen gebruik behalve een varken, ook nog een koe te slachten, of bijvoor-

9 Bieleman 1987, p. 41, 159 - 160. 

10 Vooral voor de kleinere plaatsen werd op de vragenlijsten vaak aangegeven dat 
er vroeger nauwelijks verschillende standen op het dorp voorkwamen. Om een 
extreem voorbeeld te geven: een correspondent uit het Utrechtse rivierengebied 
schrijft dat hij iemand ondervraagd had wiens vader landbouwer geweesl was met 
10 - 12 ha grond. Op de vraag of het gezin tot de burgerij, de arbeiders of de 
boerenstand behoorde, werd geantwoord: "Tussen boerenstand en arbeiders in, 
maar dichter bij de boerenstand. Zegsman meent, dat het gezin ook wei tot de bur
gerij gerekend zou kunnen worden, 'maar daar wil hij zichzelf niet op voorstaan'." 
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beeld boter in de huishouding te gebruiken naast de meer gebruikelijke 
slachtvetten. Daartegenover stond dat een groot aantal kleine boeren regel
matig loonarbeid moest verrichten, omdat ze hun gezin niet konden onder
houden zonder neveninkomsten. Sommige van hen zagen zich - zoals een 
correspondent uit het Noordbrabantse Nieuwkuijk meedeelde - zelfs weI 
eens gedwongen om het eigen slachtvarken te verkopen; volgens andere 
gegevens uit de vragenlijsten werden ook weI aIleen de hammen verkocht. 
Elke gelegenheid moest soms aangegrepen worden om geld bij te verdienen 
voor bijvoorbeeld de pacht of de huur, het kopen van kleren, of om de 
kruidenier - bij wie men regelmatig in hetkri jt stond - te betalen. Ook werd 
welloonarbeid verricht om geld te sparen waarmee het bedri jfje vergroot kon 
worden. 

Bij het aannemen van werk stelde men zich niet kritisch op. Men ver
huurde zich als los arbeider in de landbouw, als turfsteker of industriear
beider. Zelfs bleek men uit het hele gebied aangetrokken te worden door de 
hoge lonen die elders, tot in Duitsland toe, betaald werden 11. Dit verschijn
sel had soms op vrij grote schaal plaats. Vanuit Noord-Brabant bijvoorbeeld 
trokken in de peri ode 1900 - 1910 jaarlijks weI twee- tot vijfduizend arbei
ders naar Duitsland 12. De last van het eigen bedrijfje kwam dan gedurende 
enkele maanden op de schouders van vrouw en kinderen terecht. 

Terwijl de boeren zich soms als arbeiderverhuurden, ontplooiden veel ar
beiders - maar ook weI burgers - op bescheiden schaal activiteiten als aan
bieders van agrarische produkten. Men trachtte bijvoorbeeld wat melk aan de 
boterfabriek te leveren of men probeerde twee of drie varkens te mesten, 
waarvan men er een, indien maar enigszins mogelijk, voor baar geld ver
kocht 13. De grens tussen arbeiders en kleine boeren viel vaak niet te trekken. 
Boeren, zelfs de grotere, behandelden de arbeiders dan ook als hun gelijke. 
In tegenstelling tot bepaalde streken in bijvoorbeeld Groningen en Zuidwest
Nederland werkten de arbeider en de dienstbode op de wat grotere boerde
rijen van Oost- en Zuid-Nederland gelijkop met de boer en de boerin; ze za
ten tijdens de maaltijden ook aan dezelfde tafel als het boerengezin, waaraan 
ze ook hetzelfde voedsel kregen 14. 

Ook tussen de agrarische en niet -agrarische beroepen bestond veelal geen 

II Vgl. bijvoorbeeld Verslagen betreffende den oeconomischen toestand ... 1908, 
Deel I, p. 229 - 230, 282 - 285; Deel II, p. 348. 

12 Tweehonderd jaar geschiedenis van de Nederlandse landbouw 1987, p. 233. 

13 Vgl. bijvoorbeeld het interview van de heer Van Lienden (p. 103 en 112). 

14 Bewijsplaatsen voor verschillende streken binnen het hier behandelde gebied 
zijn hiervoor onder andere te vinden in: Verslagen betreffende den oeconomischen 
toestand ... 1908, Deel I, p. 227, 302; Deckers 1912, p. 182,242,258 - 259; Twaalf 
bakkers en twee bakkersdochters 1978, p. 92). 
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scherpe scheiding. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de plaatselijke bak
ker, klompenmaker of kleermakei aan het begin van de eeuw nog vaak het 
nevenberoep van boer uitoefende. In verschillende interviews uit dit gebied 
komt een dergelijke combinatie van beroepen voor. Zo was de vader van de 
heer Timmer bakker en boer tegelijk; die van de heer Nijsten was smid, maar 
ook boer. Deze beroepsverstrengeling maakte het ook voor de ambachts
lieden mogelijk om voor een groot deel het eigen voedsel te produceren. 

Zelfs degenen die niet in de landbouw werkzaam was, streefden meestal 
naar een zekere mate van zelfvoorziening. Zo besteedden ambtenaren, mid
denstanders, fabrieksarbeiders en andere groepen vaak vee I tijd aan het on
derhoud van een eigen moestuin. Indien mogelijk kochten ook zij in het voor
jaar een of meer varkens die vervolgens voor het eigen gezin vetgemest wer
den. Ook hielden ze vaak kippen of konijnen. Verder was het in een aantal 
streken niet ongebruikelijk om er ook een koe of geit op na te houden voor 
de eigen melkvoorziening. De bekende uitdrukking dat de geit de koe van de 
armen was, gold vroeger vooral voor het oosten en zuiden van het land, waar 
- zoals uit bijgaande tabel blijkt - het aantal voorkomende geiten aan het 

Gemiddeld aantal bokken en geiten dat in 1910 per 100 ha 
bouw-, gras- en tuingrond voorkwam 15 

Groningen 10,5 

Friesland 7,1 

Drente 18,3 

Overijsel 11,2 

Gelderland 15,8 

Utrecht 8,1 

N oord-Holland 4,8 

Zuid-Holland 6,9 

Zeeland 5,4 

Noord-Brabant 14,9 

Limburg 8,7 

Nederland als geheel 10,4 

IS Naar: Het grondgebruik in Nederland 1912, p. 194 - 196. 
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begin van de eeuw gemiddeid genomen tot het hoogste van Nederland be
hoorde; aIleen Limburg week enigszins van dit patroon af. 

Hoe ingeburgerd de zeIfvoorziening in Oost- en Zuid-Nederland weI was, 
blijkt onder meer ook uit het feit dat de steenfabrikanten in het rivierengebied 
hun arbeiders een stuk grond als loon in natura aanboden 16. Ook de fa
brieksarbeiders in Noord-Brabant en Twente onderhielden vaak een stukje 
grond voor de eigen voedingsgewassen en bezaten wat kleinvee 17. Zelfs in 
de provinciestadjes hadden velen een moestuin waarin een deel van het eigen 
voedsel verbouwd werd. 

Verwerldng van andijvie voor de inmaak: bij een stadsboerderij 
te Harderwijk (ca. 1920) 

Vit bovenstaande schets kan opgemaakt worden, dat er in het overwegend 
agrarisch georienteerde platteland van het oosten en zuiden aan het begin van 
de eeuw slechts geringe verschillen tussen arm en rijk bestonden. Vrijwel ie
dereen moest hard werken voor een desondanks over het algemeen karig 

16 Janssen 1987, p. 328 - 335, 379. 

17 De Regt 1984, p. 21. 
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bestaan. Bijna iedereen was arm; de een was het alleen wat meer dan de an
der. 

Naast de hierboven al behandelde uitoefening van het gemengde bedrijf 
vormden de geringe sociale verschillen, de algemene armoede en de gemak
kelijke toe gang tot de grond in dit gebied gunstige voorwaarden voor een om
vangrijke zelfvoorziening bij brede lagen van de bevolking. Deze omstan
digheden, gekoppeld aan een geringe mobiliteit, maakten de zelfvoorziening 
voor de meesten tot een noodzaak. De bevolking had hier omstreeks de eeuw
wisseling nog nauwelijks een andere keus, aangezien geld voor velen een 
schaars goed was en de detailhandel hier nog maar in geringe mate tot ont
wikkeling was gekomen. 

Uit de vragenlijsten blijkt dat er in het eerste kwart van deze eeuw over het 
algemeen slechts een beperkt aantal voedingsmiddelen zoals koffie, thee, 
zout, stroop voor het huishouden gekocht werden. Daamaast moesten soms 
ook de produkten uit de zelfvoorziening door koop aangevuld worden. Dit 
gebeurde overwegend door twee groepen. De meest welgestelden konden het 
zich permitteren om bij te kopen. Anderzijds zagen ook degenen die over de 
kleinste hoeveelheid grond beschikten, zich vaak genoodzaakt om de eigen 
opbrengsten op de een of andere manier aan te vullen. Daartoe bestonden aan 
het begin van de eeuw op het platte land van het oosten en zuiden nog tal van 
vormen. 

Wanneer de eigen opbrengsten van een produkt te wensen overlieten, pro
beerde men de daardoor ontstane tekorten vaak door koop bij een boer ter 
plaatse, of door ruil aan te vullen. De handel binnen de eigen gemeenschap 
was niet zonder betekenis. Over het algemeen wist men precies bij wie men 
terecht kon wanneer men van het een of ander tekort had. Over en weer wer
den ook produkten met familieleden, vrienden of buren uitgewisseld. Buren
hulp was in deze streken een veel voorkomend verschijnsel , niet aIleen in de 
voedselvoorziening, maar ook bij allerlei werkzaamheden op het land en in 
het huishouden. Regelmatig is er in het onderzoeksmateriaal-en ook in een 
aantal van de hier afgedrukte interviews - sprake van wederzijdse hulp bij 
de slacht en de inmaak. Door allerlei gewoonten hield men elkaar ervan op 
de hoogte wanneer hulp nodig kon zijn. Zo was het gebruik dat men bij elkaar 
op bezoek ging wanneer er geslacht was. Men bewonderde het geslachte 
varken - 'vetprijzen' heetle dat - , dronk een borrel en bood zo nodig de 
helpende hand. Enerzijds verleende men elkaar op deze wijze steun in 
moeilijke omstandigheden. In een samenleving waarin geld schaars is, kan 
hulp in de vorm van arbeid echter ook als ruil- of betaalmiddel fungeren, 
waardoor de financiele uitgaven tot een minimum beperkt kunnen blijven. 

Dit alles hing samen met het isolement waarin veel gebieden verkeerden. 
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Lang niet alle dorpen beschikten bijvoorbeeld over een groenteboer of sla
ger; vaak was er aIleen een kruidenier aanwezig 18 bij wie men voedingsmid
delen, al dan niet op krediet, kon kopen of - wat ook wei gebeurde - rui
len tegen bijvoorbeeld eieren ofboter. Wei was het hier en daar mogelijk om 
eens per week een be stelling bij een rondtrekkende slager te plaatsen 19; ook 
deed een groenteboer uit de omgeving soms op gezette, soms op minder re
gelmatige tijden, een ronde in de buurt met paard en wagen. In grote delen 
van het platteland moest men echter soms tot na de tweede wereldoorlog nog 
naar het dichtstbijzijnde stadje om zich van bepaalde produkten te voorzien. 
Vooral in slecht ontsloten streken kon dit zeer bezwaarlijk zijn. Wie buiten 
de bebouwde kom woonde, moest er in herfst en winter altijd emstig reke
ning mee houden bij tijd en wijle van de bewoonde wereld afgesloten te zijn. 
Dit soort omstandigheden was uiteraard bevorderlijk voor een langdurige 
handhaving van de zelfvoorziening. 

Aan de ene kant was de bevolking van Oost- en Zuid-Nederland dus door 
het ontbreken van voldoende distributiekanalen genoodzaakt om de zelf
voorziening langer dan elders in stand te houden, aan de andere kant heeft de 
hoge mate van zelfvoorziening op haar beurt ook een snelle ontwikkeling van 
een veelzijdig winkelapparaat in dit gebied in de weg gestaan. 

Over het algemeen was de zelfvoorziening in dit gebied gericht op een zo 
breed mogelijk pakket voedingsmiddelen. Een grote voorraad aardappelen 
en broodgraan (meestal rogge) was het belangrijkst; daarna kwamen spek en 
vet van het eigen varken, wat groenten, peulvruchten, vaak ook wat boek
weit, melk en soms eieren, boter en fruit. Binnen deze categorieen had men 
in die tijd nog nauwelijks oog voor variatie. Het aantal soorten groente dat 
verbouwd werd, was bijvoorbeeld beperkt. De huidige gevarieerdheid erin 
bestond nog niet. De toenmalige zelfvoorziening hield in dat alleen de meest 
noodzakelijke voedingsmiddelen werden geproduceerd, in een hoeveelheid 
die in het ideale geval groot genoeg was voor het gezin om de peri ode tot de 
volgende oogst te overbruggen. 

Hoewel er binnen het gebied over het algemeen weinig verschil in de aard 
van de zelfvoorziening voorkwam, konden zich wei verschillen voordoen in 
de omvang (voor een heel of slechts een gedeelte van het jaar) en in de kwa
liteit ervan. Gezien de vragenlijsten moeten de groepen die niet in staat wa
ren gedurende het hele jaar in eigen behoeften te voorzien onder de niet -boe
ren gezocht worden. Zij waren het eerst en het meest op koop aangewezen, 
omdat zij over de kleinste oppervlakte grond beschikten. Binnen deze groep 

18 Op het platteland was de kruidenier aan het begin van de eeuw vaak nog de enige 
winkelier in een dorp (Smit 1966, p. 11). 

19 Zie bijvoorbeeld het interview van mevrouw Ras-van Rooy (p. 134). 
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bleken de landarbeiders over het algemeen weer tot de meeste zelfvoorzie
ning in staat. Dit zal niet aIleen verb and gehouden hebben met hun kennis van 
het boerenbedri jf, maar ook met het feit dat ze aan grondbezit grote betekenis 
toekenden. Voor hen gold: hoe meer grond, des te minder men hoefde te ko
pen en des te meer mogelijkbeden men had om iets door verkoop bij te ver
dienen. Run geneigdheid om meer grond te huren, te pachten of te kopen was 
groot. Boer worden was veler ideaal. 

Voedsel moeten kopen of bijkopen hoefde overigens niet altijd te beteke
nen dat men het slechter had dan degenen die uit de zelfvoorziening leefden. 
Zo constateerde Deckers voor de Noordbrabantse zandgronden, dat zij die 
dagelijks loon ontvingen het geld ook gemakkelijker besteedden en dat de 
boer die van zijn bedrijf moest leven, vaak zuiniger leefde dan zijn arbeider20. 
Bovendien hadden degenen die een groot deel van hun voedsel moesten ko
pen, meer keus en waren ze niet bij voorbaat veroordeeld tot de consumptie 
van ook de minder geslaagde produkten, die onlosmakelijk verbonden waren 
met de eigen voedselproduktie. Wie namelijk tot een vrij volledige vorm van 
zelfvoorziening gedurende het hele jaar in staat was, bereikte bij aIle pro
dukten ook het moment waarop de kwaliteit ervan minder werd. Ret eten van 
oude, verschrompelde of uitgelopen aardappelen, te zout geworden groente 
of ranzig spek was in de toenmalige zelfvoorziening een onvermijdelijk,jaar
lijks weerkerend gebeuren. Pas nadat betere bewaar- en conserverings
methoden, zoals het wecken en in later tijd het diepvriezen, ingeburgerd 
raakten, kon dit voorkomen worden. Maar v66r die tijd konden de eisen die 
aan de kwaliteit van het voedsel gesteld werden - gezien de beperkte kennis 
en mogelijkbeden van de bevolking - nog niet hoog zijn. Daardoor kon de 
voeding van de gezinnen waarin het hardst naar een zo compleet mogelijke 
vorm van zelfvoorziening gestreefd werd soms niet aIleen sober, maar ook 
onsmakelijk zijn. Vooral bij de vele kleine grondbezitters waaraan dit gebied 
zo rijk was, kwam dit voor. In 1908 werd voor Twente en het Graafschap 
Zutphen - maar elders zal het nauwelijks beter geweest zijn - gemeld: "AI 
neemt het eigen gezin daar genoegen mede, het dienstpersoneel en de 
arbeiders, die mede aan de tafel schikken, zijn met dien kost niet altijd 
ingenomen. Ambachtslui verklaren, dat zij geen knechts meer den boer op 
kunnen krijgen, omdat dezen bedanken voor het eten dat hun wordt voorge
zet"21. Met dit citaat worden de negatieve aspecten die aan de zelfvoorziening 
kleefden duidelijk geillustreerd. Ret moeten kopen of bijkopen van voedsel 
kon dus ook een zegen zijn. 

De verschillen in de kwaliteit van de produkten uit de zelfvoorziening wa-

20 Deckers 1912, p. 256. 

21 Verslagen betreffende den oeconomische toestand ... 1908, Deel I, p. 387 - 388. 
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ren deels een gevolg van het jaarlijks wisselende succes van de oogst, deels 
van de duur van de conservering, of zelfs van het hele conserveringsproces 
dat op zijn beurt weer afbankelijk was van de kunde van de huisvrouw. Soms 
konden ook kleine verschillen in welstand al tot grote verschillen in de kwa
liteit van de produkten lei den. Zo dee Ide een correspondent uit Herwen (Gld.) 
mee, dat ieder gezin in zijn plaats weliswaar een of meermalen per jaar een 
varken voor eigen gebruik slachtte, maar dat het slachtgewicht varieerde van 
bijvoorbeeld veertig kilo bij de minder bedeelden tot honderd kilo bij de 
keuterboertjes en de meer welvarende arbeiders, tot zelfs twee- a driehonderd 
kilo bij de grotere boeren. Dit verschil in gewicht werd onder meer ver
oorzaakt door het verschil in veevoer waarrnee gemest werd. De grotere boe
ren beschikten in ruimere mate over meel, terwijl de arrnsten het varken 
moesten mesten met gras uit de berm, met krielaardappelen die te klein wa
ren voor menselijke consumptie, of met "een stofje meel dat meestal op af
betaling bij de plaatselijke molenaar gekocht was"22. 

In de loop van de eeuw is de betekenis van de zelfvoorziening op het hele Ne
derlandse platteland afgenomen. In het oosten en zuiden is deze achteruit
gang echter veel minder snel gegaan dan elders en nog steeds kunnen er res
ten van de vroegere zelfverzorging aangetroffen worden. Eigenlijk vindt hier 
pas na de tweede wereldoorlog een definitieve breuk met het verleden plaats. 
In eerste instantie verminderden de niet-boeren de omvang van hun zelfvoor
ziening. Op de vele kleine boerenbedrijven in deze regio had men echter aan
vankelijk geen keus en bleef men op zelfverzorging aangewezen. 

Hoewel de welvaart in het hele land in de loop van de twintigste eeuw ge
leidelijk steeg, hadden de keuterboeren, waaraan het oosten en zuiden zo rijk 
was, daar in de peri ode tussen de beide wereldoorlogen nog geen deel aan. 
Integendeel. Had de verkoop van boter, enkele varkens of wat varkensvlees 
aan hun marginale bedrijven omstreeks de eeuwwisseling juist voldoende 
ruimte verschaft voor een min of meer volwaardig bestaan, naarrnate de eeuw 
voortschreed, werd steeds duidelijker dat deze bedrijfjes nauwelijks meer be
staansgrond hadden. De nieuwe wetenschappelijke en technologische ken
nis en de moderne ontwikkelingen die langzamerhand via onderwijs en voor
lichting op het platteland doordrongen, gingen veelal aan de weinig bijdetijd
se bedrijfjes voorbij. 

De nood steeg zo hoog dat de overheid zich tegen het einde van de jaren 
dertig genoodzaakt zag een bijdrage te leveren aan de oprichting van de 
'Dienst voor de kleine boerenbedri jven'. Deze dienst kreeg de taak de boe
ren - hetzij individueel, hetzij in groepsverband - te helpen hun bedrijfs-

22 Mededeling van de correspondent uit Herwen. 
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voering te rationaliseren en te moderniseren, en aan hun vrouwen huishou
delijk onderricht te geven teneinde de hygiene, de voeding en de woon- en 
levensomstandigheden van de gezinnen te verbeteren. Hoe belangrijk de 
zelfvoorziening hier op het platte land toen nog was, blijkt uit het feit dat de 
huishoudelijke voorlichters en huishoudleraressen er in hun werk bijzonder 
sterk op gericht waren, zoveel mogelijk adviezen te geven die binnen de zelf
voorziening gerealiseerd konden worden 23. Daarbij leerden de platte lands
vrouwen onder andere de zelf verbouwde voedingsmiddelen beter te ver
werken. Ook werd aandacht besteed aan de verbouw van andere produkten 
dan de gebruikelijke om de variatie in de voeding te vergroten. 

Dit alles kon niet voorkomen, dat veel kleine bedrijfjes opgeheven of sa
mengevoegd werden. Vooral na de tweede wereldoorlog vielen tal van grote 
tuinen en kleinere stukken grond ten offer aan de wegen- en woningbouw die 
toen op grote schaal in veel plattelandsgebieden plaatsvond. Ook was het 
overheidsbeleid in dit opzicht gewijzigd. Was in 1918 de Landarbeiderswet 
nog tot stand gekomen met het doel het grondbezit onder de arbeiders te doen 
toenemen waardoor sommige zich tot kleine boer op konden werken 24, na de 
tweede wereldoorlog was het beleid gericht op de vermindering van het 
aantal kleine boerenbedrijven25 • Doordat de ambachten zich inmiddels 
grotendeels ook losgemaakt hadden van het boerenbedrijf, de burgerij zich 
uitgebreid had, de welvaart bleef stijgen, de mobiliteit toenam en het aantal 
winkels enorm was vermeerderd, was de hele bevolking minder afhankelijk 
van landbouw en zelfvoorziening geworden. 

Ais herinnering aan de vroegere zelfvoorziening bleef in dit gebied echter 
tot ver na de tweede wereldoorlog een algemene voorkeur voor een eigen 
moestuin bestaan. Maar naarmate grotere groepen aan de welvaartsstijging 
deelnamen, werd geleidelijk aan toch minder naar een volledige, en meer 
naar een beperkte vorm van zelfvoorziening gestreefd. Langzamerhand ging 
men de betekenis van het gebruik van verse produkten en de voordelen van 
koop inzien. Het werd ook steeds minder noodzakelijk om voorraden voor 
een heel jaar aan te leggen. Er ontstond een algemene tendens om kleinere 
hoeveelheden van een groter aantal produkten te produceren. Geleidelijk 
veranderde daarmee ook de betekenis van de huishoudelijke conservering. 
Er kwam een proces op gang dat erop gericht was aileen de overschotten te 
verduurzamen die ten tijde van de oogst nooit helemaal te vermijden zijn. 

Deze ontwikkeling voltrok zich echter niet abrupt. Uit een onderzoek in 

23 Vgl. Johse-van Putten 1987. 

24 Vgl. p. 160. 

2S Tweehonderd jaar geschiedenis van de Nederlandse landbouw 1987, p. 428 -
432. 
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het begin van de jaren vijftig26 bleek de zelfvoorziening op het platte land 
van het oosten en zuiden nog heel omvangrijk te zijn. Ze kwam daar, zij het 
in verschillende mate, nog steeds bij alle bevolkingsgroepen voor. Hoe sterk 
men er toen riog aan vasthield, blijkt vooral uit de huisslacht in dit gebied. 

Terwijl de slacht en de daarmee verbonden vleesconservering overal als 
eerste onderdeel uit de zelfvoorziening verdween, was daar op het platteland 
van het oosten en zuiden aanvankelijk nog weinig van te bespeuren. Nergens 
heeft de slacht zich ook zo lang en zo massaal weten te handhaven als in dit 
gebied. Toen de achteruitgang na de tweede wereldoorlog ook hier lang
zamerhand op gang kwam, bleken zich daar op tweeeriei wijzen tempo
verschillen bij voor te doen. In het zuidoostelijke deel van de regio bleek de 
achteruitgang wat later in te zetten dan in het noordelijke deel (Drente, Over
ijsel). Bovendien lijkt de slacht zich in het zuidoosten op gezinsniveau eerst 
nog uitgebreid te hebben, alvorens hij uiteindelijk verdween. Omstreeks 
1950 bleek men er namelijk niet meer een - zoals in het verleden meestal 
het geval was -, maar meestal twee of meer varkens per gezin per jaar te 
slachten27• Deze laatste ontwikkeling lijkt zich in het noorden nauwelijks te 
hebben voorgedaan. 

We kunnen dus concluderen dat de regionale verschillen zich ten tijde van 
het afnemen van de huisslacht vergroot hebben, zowel over heel Nederland 
gezien, als op het lagere niveau van Oost- en Zuid-Nederland. Op de op p. 52 
afgedrukte kaart is onder meer af te lezen dat er in het begin van de jaren 
vijftig in de gemeenten die min of meer representatief voor Drente en Over
ijsel waren door minder dan de helft van de gezinnen (omstreeks 40%) voor 
eigen gebruik werd geslacht. In de onderzochte gemeenten uit de zuidooste
lijke gebieden (Noord-Brabant, Limburg en het Gelderse rivierengebied) lag 
het percentage aanzienlijk hoger, namelijk circa 70%. Beide percentages 
staan in schril contrast met de gemeente die in Noord-Holland onderzocht 
werd. Daar bleek de huisslacht het minst voor te komen, namelijk nog slechts 
bij 2% van de huishoudens Z8 • Vastgesteld kan worden dat de huisslacht bin
nen heel Nederland gezien van west naar oost, en van noord naar zuid terug
gelopen is en dat het tijdstip waarop dit proces op gang kwam per regio ver
schilde. 

Naast deze opvallende regionale verschillen in de mate waarin de platte
landsbevolking zich omstreeks 1950 nog met de eigen vleesvoorziening be
zighield, werden er ook sociale verschillen in de beeindiging ervan geconsta-

26 Willinge Prins-Visser 1956. 

27 Willinge Prins-Visser 1956, p. 18,21. 

28 Willinge Prins-Visser 1956, p. 72. 
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VER HOUOI NG TUSSEN HET 
ROKEN EN OROGEN IN DE 
VLEESCON SERVER I NG in 1953 
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Toelichting: Voor deze kaart is het onderzoeksmateriaal uit 1953 opnieuw bewerkt. 
De tien gemeenten die Willinge Prins onderzocht heeft, zijn: Uithuizen (Gr.), 
Smallingerland (FrI.), Emmercompascuum (Dr.), Diepenveen (Ov.), Heteren 
(GId.), Koedijk (N.-H.), StoIwijk (Z.-H.), Deume (N.-Br.), Gronsveld/St.-Geer
truid (Lb.), Montfort/posterholt (Lb.). Op deze kaart wordt met bet dik omlijnde 
segment van elke cirkel aangegeven welk deel van derespondenten in een gemeen
te zelf vlees conserveerde. Binnen dit segment is tegen de wijzers van de klok in het 
deel van de vleesconserveerders dat vIees rookte en met de wijzers van de klok mee 
het aandeel van het drogen ingetekend. Omdat men in een huishouden het ene stuk 
vIees soms rookte en het andere droogde, kunnen de beide technieken elkaar in de 
tekening overlappen. Waar wit tussen het roken en drogen te zien is, was het aandeel 
van andere conserveringsmethoden groot. 
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teerd. Met name de burgerbevolking keerde de slacht in die tijd meer en meer 
de rug toe. Ten dele was dit een gevolg van veranderde voorkeuren. Vers 
vlees, dat gebraden in plaats van gekookt kon worden, werd steeds meer 
geprefereerd boven de verduurzaamde slachtprodukten. Deels speelde hier
bij echter ook dwang een rol. 

Hoewel de gemeentelijke overheden al aan het begin van de eeuw bij wet 
de bevoegdheid hadden gekregen om de huisslacht te beperken 29, hadden de 
verschillende dorpen op het platteland van Oost- en Zuid-Nederland aanvan
kelijk nauwelijks maatregelen in die richting genomen. Over het algemeen 
werd hiertoe pas in de loop van de jaren vijftig en zestig overgegaan, soms 
door aIleen het houden van varkens binnen de bebouwde kom te verbieden, 
soms door ook het slachten in het abattoir verplicht te stellen. Deze late da
tum van invoering, die per gemeente verschilde, houdt ongetwijfeld verband 
met de sterke hang van de bevolking naar zelfvoorziening. Zodra de beper
kende maatregelen echter van kracht werden, was de varkenshouderij in de 
bebouwde kom onmogelijk geworden; dit verklaart onder meer waarom de 
burgers toen vaak als eersten de slacht vaarwel zeiden. 

Rest tenslotte nog de beantwoording van een vraag. Waarom was de platte
landsbevolking van Oost- en Zuid-Nederland nog in het midden van deze 
eeuw zo veel sterker op zelfvoorziening ingesteld dan de bevolking uit an
dere streken van het land? 

De reeks factoren die tot nu toe de revue gepasseerd is om de algemene ge
richtheid op, en de geweldige omvang van de zelfvoorziening in het oosten 
en zuiden te verklaren, lijkt voor de eerste helft van deze eeuw redelijk com
pleet te zijn, maar het langdurige vasthouden aan de zelfvoorziening in een 
tijd waarin dat steeds minder nodig was, tot op de dag van vandaag toe, kan 
onmogelijk toegeschreven worden aan een te geringe koopkracht, het ontbre
ken van winkels of een te beperkte mobiliteit. Met een dergelijke rationele 
benadering lijkt niet afdoende verklaard te kunnen worden, waarom het me 
in de jaren rond 1980 herhaaldelijk overkwam dat bejaarde informanten me 
tijdens een bezoek trots de inhoud van hun diepvrieskist met zelf verbouwde 
produkten toonden. Sommigen wisten zelfs elk najaar opnieuw een kist met 
een inhoud van vijf- a zeshonderd liter(!) vol te krijgen, terwijl het huishou
den nog slechts uit twee personen bestond. Het lijkt er eerder op dat we hier 
te maken hebben met een bepaalde ins telling ten aanzien van de zelfvoorzie
ning die uit het verleden dateert en die zo sterk is, dat men er nog steeds een 
eer in stelt om in eigen behoeften te voorzien ook al heeft de zelfverzorging 
zichzelf al min of meer overleefd. Voor de verklaring van een dergelijke 

29 Vgl. p. 8. 
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mentaliteit kan een korte samenvatting van het voorgaande volstaan. 
Door een reeks van omstandigheden - zoals de perifere ligging binnen 

Nederland, de geringe mobiliteit, de relatief ongunstige bodemgesteldheid 
- was er in de landinwaarts gelegen provincies in het verleden een economie 
ontstaan, die gericht was op het voorzien in eigen behoeften. Deze economi
sche structuur gold niet alleen voor de boeren. Aangezien er geen hoge drem
pels voor het verkrijgen van grond bestonden, was de hele bevolking er nauw 

Kelder van een boerderij te Oisterwijk (1954) 

met de landbouw verbonden geweest. Daardoor was de zelfvoorziening niet 
aan bepaalde sociale groepen gebonden. Ook werd ze niet met arm of rijk ge
associeerd. 

De zelfverzorging was echter niet alleen een algemeen maatschappelijk 
verschijnsel dat de hele samenleving doortrokken had. Ze werd ook zeer po-
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sitief gewaardeerd. Ze had bij de bevolking in de loop der eeuwen een waarde 
gekregen die uitsteeg boven de zuiver funetionele betekenis van het voorzien 
in eigen behoeften. Men legde niet aIleen uit noodzaak voorraden aan. Men 
was er ook geheeht aan geraakt. De zelfvoorziening was een essentieel on
derdeel geworden van de hele leefwijze van de plattelandsbevolking in Oost
en Zuid-Nederland. Het was iets waar men trots op was. Daardoor had ze ook 
betekenis als vorm van zelfrealisatie. Aangezien vrijwel de gehele bevolking 
altijd aan zelfvoorziening gedaan had, was het geen versehijnsel waar in so
eiaal opzieht op neergekeken werd. Integendeel. Men kon er eer mee 
inleggen. Hier komt duidelijk de in de inleiding behandelde identiteitsfunetie 
van de huishoudelijke eonservering 30, weer in het vizier. Voor de vrouw kon 
een omvangrijke voedselvoorraad die goed geeonserveerd was, een teken 
zijn dat ze een goede huisvrouw was. Hoe beter ze erin slaagde om in het on
derhoud van het gezin te voorzien en voorraden voor later aan te leggen, hoe 
meer prestige ze eraan ontleende. Het volgende citaat is hiervan een sprekend 
voorbeeld: "In sommige dorpen was het onder de huisvrouwen [ .. ] een zaak 
van eer niet minder en liefst iets meer in de week te hebben dan degenen met 
wie men zieh, sociaal gezien, wilde meten"31. 

De positieve instelling ten aanzien van de zelfvoorziening die zich in het 
oosten en zuiden tot ver in de twintigste eeuw heeft weten te handhaven, was 
in de eerste plaats een gevolg van de nog lange tijd alom heersende armoe
de. Door deze geringe welvaart duurde het langer dan elders eer de eeonomi
sehe omstandigheden zo wezenlijk veranderd waren, dat de zelfvoorziening 
haar noodzaak verloren had. Omdat het voor zichzelf zorgen hier ook een 
meerwaarde had, deed men er bovendien niet gemakkelijk afstand van, zelfs 
niet toen uiteindelijk ook hier de noodzaak ertoe verdween. Hoe zeer deze in
stelling in de loop der tijd tot hoeksteen van de samenleving is geworden, 
blijkt onder meer uit het feit dat nog steeds talri jke plattelandsbewoners jaar
lijks hun diepvrieskist of -kast tot de rand toe gevuld proberen te krijgen, zij 
het dat men daarbij nu ook vaak gebruik maakt van gekoehte produkten. Het 
is duidelijk dat een bepaalde levensinstelling niet tegelijk met het verande
ren van de omstandigheden verdwijnt. 

Gezien het voorgaande lijkt het zeer aannemelijk dat de omvangrijke zelf
voorziening in het oosten en zuiden die bij brede lagen van de bevolking 
gangbaar was, uiteindelijk terug te voeren is tot de vroegere, algemene ge
riehtheid op verhoging van de bestaanszekerheid, waarbij het voor zichzelf 
zorgen een vast onderdeel was geworden van de wijze waarop men zijn leven 
inriehtte. Het vasthouden aan de zelfvoorziening in een tijd waarin de fune-

30 Zie p. 30-32. 

31 Willinge Prins-Visser 1956, p. 3. 
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tionele aspecten ervan hun betekenis verI oren hadden, hangt samen met de 
meerwaarde die de zelfvoorziening door de eeuwen heen bij de bevolking 
had gekregen. Kennelijk realiseerde men zich, bewust of onbewust, dat het 
loslaten van de zelfvoorziening met verlies gepaard ging. Het betekende 
zowel het opgeven van een taak waar men aan gehecht was, als een breuk met 
een vertrouwd levenspatroon. Dergelijke beslissingen worden over het 
algemeen niet lichtvaardig genomen. Het handhaven van de zelfvoorziening 
uit vrije verkiezing in een tijd waarin daar geen noodzaak meer toe bestond, 
lijkt hiermee afdoende verklaard. 
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.A. PLAATJE (1903-1986) 
Valthennond (Dr.) * 

Ik ben in 1903, in Valthennond 
geboren. We waren met vijf kinde
ren, dus met zeven man thuis. Mijn 
vader was boer, geen welgestelde, 
maar laten we zeggen een gewone 
boer. Hij had een bedrijf van onge
veer vijftien hectare; dat was een 
gemengd bedrijf. We woonden niet 
op een grote boerderij; ja, toen in die 
tijd was het dat weI, maar vandaag 
zou je zeggen: 't is een arbeiders
woning. 

De verschillen in het eten waren 
hier niet zo groot. Elk slachtte zelf 
een paar varkens, de arbeiders ook. 
Spek was er altijd; daar werd weI 
voor gezorgd; anders werd er een 
keer meer geslacht. Verder had je de 
produkten van het land. Heel veel 
mensen, vooral boeren en arbeiders, 
brachten rogge naar de bakker om 

* GeYnterviewd op 5 september 1980. 

brood van te laten bakken. Sommige 
boeren en landarbeiders, en ook weI 
enkele burgers, bakten hun rogge
brood nog zelf, maar dat was een 
minderheid. Aardappels en groenten 
werden bij ons op de boerderij ver
bouwd; die werden nooit gekocht. 
En fruit was er in overY loed uit de ei
gen boomgaard en tuin; op een boer
derij stonden altijd veel appelbomen 
en er waren pruimen, kersen en aard
beien. 

AARDAPPELEN 

Er werd vroeger bij ons thuis weinig 
groente gegeten, apart dan. Zomers 
aten we het weI bijna elke dag; veel 
sla, vers uit de tuin en bonen, maar 
verder hoefden we het niet aBe da
gen te hebben. Ik heb nou nog een 
hekel aan groente. Stamppot lustten 
we weI graag, maar we aten ook weI 
aBeen aardappels met een stuk spek, 
of erwten met spek. 

Aardappels aten we veel, elke 
keer weI een emmer vol. Ze werden 
in een speciale kelder die vorstvrij 
was, bewaard. Vroeger hadden ze 
buiten soms een soort kelder ge
maakt, zeg maar zo'n halve meter, 
vijfenzeventig centimeter in de 
grond en daar was dan een dak opge-
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maakt van plaggen. Daar kwam de 
vorst niet in. We hebben dat thuis 
ook weI gedaan, maar later kwamen 
de aardappels binnenshuis in de kel
der en bij de mensen die geen kelder 
hadden, in de ruimte onder de bed
steden. De eetaardappels dan, voor 
de wintermaanden. De aardappels 
die in het voorjaar gebruikt werden, 
laten we zeggen van half maart af, 
die zaten in een kuil buiten, net zoals 
we 't tegenwoordig nog doen. Een 
kuil van een anderhalve meter breed 
in het rond, aardappels erin en daar 
kwam stro - roggestro - over
heen. Oat moest stro zijn dat met de 
v legel gedorst was, want daar zat de 
lucht nog in; tegenwoordig met het 
combinen is al de stro platgedrukt. 
Bovenop dat stro kwam dan nog een 
laag grond van een dertig centime
ter. 

In 't voorjaar werden die kuilen 
losgemaakt. Dan had je weer eet
aardappels. Die waren dan mooi 
uitgelopen; er zaten witte kiemen 
aan. Ais we uit school kwamen, dan 
konden wij die er weI even afha
len ... , met de hand. Ze werden erniet 
lekkerder van zou ik nou zeggen, 
maar vroeger werd dat zo nauw niet 
genomen. Je moest toch weI totjuli
maand met ouwe aardappels doen. 
Je at toen veel meer aardappels dan 
tegenwoordig. Je kunt 't best zeg
gen: zeven dagen per week aardap
pels, dikwijls twee keer per dag; 's 
middags gekookt of stamppot, en's 
avonds gebakken van overgebleven 

t inzetten = inzouten 
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aardappels of stamppot. Er waren 
mensen die aten een periode van het 
jaar drie keer per dag aardappels. 
Oat waren meest arbeiders die de 
aardappels rooiden. Oat moest aIle
maal met de hand gebeuren. Dan 
lagen die mens en aIle dagen met het 
hele gezin op het land. En er was niks 
goedkoper als de aardappels van de 
boer, want die hadden ze gratis. Daar 
werd 's morgens een pot vol van ge
kookt en's middags en's avonds 
weer een pot vol; het was allemaal 
aardappels. Oat was goedkoop, dat 
kostte niks. Als 't aardappels rooien 
afgelopen was, dan gingen ze er 
weer minder eten. 

GROENTE 

Groente werd vroeger niet zo veel 
ingemaakt; in elk geval niet die 
soorten die er vandaag aan de dag 
zijn. Sommige groenten werden 
ingezet I; dat waren bonen, vooral 
snijbonen, en witte kool. Maar er 
waren toen nog niet zoveel groente
soorten. Zo'n afwisseling als nu was 
er toen nog niet; daar was ook geen 
tijd voor. 

Voor stamppot-wortelen had je 
de wortels, maar die werden nooit 
ingemaakt; die werden in de aard
appelkelder bewaard en raapknollen 
- die dikke, gele knollen - ook. 
Rooie kool gooiden we in de schuur 
op de turf; die bleef vanzelf goed, als 
er maar niet te veel vorst bij kwam, 
want dan werd ie zoet. Maar rooie 



· bieten of zo aten we weinig en andij
vie hadden we vroeger niet. Augur
ken en zo is ook allemaal van de 
jaren dertig. Dat ging je een keer 
verbouwen in de tuin voor de aardig
heid. Kijken wat 't was voor rom
mel! Waren ze te eten of niet? Er 
kwam dikwijls niks van terecht. Bij 
mijn weten werden die wei eens in 
azijn ingemaakt. AIleen in azijn, 
zoetzuur was er toen niet. N ou ik ben 
niet zo gek op augurken, maar dat is 
ook allemaal van later tijd. 

De snijbonen kwamen vroeger 
van het land en die werden gesnip
peld met een bonenmolen. De smid 
die had zo'n molentje. Voor een 
halve dag moest je een gulden of zo 
betalen. Daarom zeiden ze bij ons 
thuis: "Je kan dat wei even met het 
mes doen!" En dan moesten wij 
helpen. Maar van dat bonen snippe
len, daar werd je flauw van! Ik: wou 
weg, dus ik snee ze z6 dik. 

Die snijbonen kwamen in een 
Keulse pot, zo'n hoge pot; daar ging 
wei dertig liter in. Een laagje zout, 
een laagje bonen, dan weer een laag
je zout en als die pot vol was, dan 
kwam er een plankje op met van die 
ronde gaten d'r in, waar de pekel 
door kon. En daar kwam een steen 
op, zo'n dikke kei, om het aan te 
drukken. Na verloop van een dag of 
wat, dan waren die bonen gezakt, 
dan kon er nog weer wat bij en later 
nog weer wat. En zo werd 't meestal 
een paar potten vol. Dus 's winters 
was het maar snijbonen eten, wei 
twee keer in de week; stamppot 
hoor, want die zoute snijbonen, daar 

werd meestal stamppot van ge
maakt. En daar kwam een stuk spek 
bij in; dat werd meegekookt in die 
snijbonen. 'n Enkele keer kreeg je 
ook wei aardappels en een schep 
snijbonen d'r bij, maar wij lustten 
graag stamppot. 

Wanneer mijn moeder snijbonen 
kookte, dan werden die's morgens 
uit de pot gehaald en dan werden ze 
even in water gezet, dat het zout er 
een beetje uittrok. Nou, wij lustten 
toen wei zout. Vroeger at je veel 
meer zout als tegenwoordig. Ik: kan 
't eigenlijk heel niet begrijpen. Te
genwoordig zegt de dokter: geen 
zout, daar krijg je hoge bloeddruk 
vari. Nou, dan had ik vroeger een 
bloeddruk moeten hebben! We aten 
't zout bij lepels vol. Er stond een 
grote pot op tafel en daar zat een 
grote eetlepel in en dat ging zo op de 
aardappels en zoo En je had er geen 
last van. 

Later gingen die snijbonen ook 
wei in weckflessen, maar het inzet
ten ging intussen ook nog door. Je 
kan ze nu nog gezouten in een zakje 
in de winkel kopen. Dan krijg je 's 
middags stamppot. Nou, snijbonen 
lust ik aIle dagen weI. Er zijn nu nog 
mensen die zeggen: ik vind ze zelf 
ingezet in 't zout lekkerder. Die doen 
't zelf nog steeds. 

Vanaf '25 werd er geregeld bij 
ons geweckt, maar daar was weinig 
groente bij. Wat werd er geweckt? 
Bonen, peren, appels en vooral 
vlees; maar wortels wecken? Ha, 
hoe kom je d 'r bij. Nee, 't was voor
namelijk vlees. We hadden thuis wei 
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drie-, vierhonderd weckflessen. De 
een leerde het van de ander en ook uit 
eigen ondervinding en door te proe
ven. Elk moest weckflessen hebben! 
Maar zoals 't gekomen is, zo is 't nou 
ook weer verdwenen. Ik heb van de 
week nog een hele partij van die 
weckflessen met de vuilnisauto 
weggedaan. Er zfjn nog weI mens en 
die's wat wecken en die ook zeggen: 
't is veellekkerder. Maar er is er toch 
geen een meer die die flessen hebben 
wil. 't Is nou meer diepvriezen. Zo in 
'60 zijn we daarmee begonnen en al 
wat er maar was, ging toen de vriezer 
in: bonen, wortelen, koolsoorten, 
andijvie, spinazie, aardbeien, aal
bessen, halve varkens of runderen. 
Maar laten we met de groente verder 
gaan; daar waren we mee bezig. 

Zuurkool werd vroeger ook in 
Keulse potten ingezet. 'Boeskool' 
zeiden ze hier. Dat waren van die 
dikke, witte kolen. Die werden fijn
gesneden en daar kwam zout op, 
maar niet zoveel als bij snijbonen, en 
d 'r kwam ook wat kamemelk op, dat 
het een beetje zuur werd. Kamemelk 
hadden we zelf, dus daar werd niet 
zo naar gekeken. 

Er werden ook bonen in z'n ge
heel in het zout ingezet, laten we 
maar zeggen sperziebonen. Nou ja, 
de soort bonen die er toen was. Dat 
noemden ze toen sultanboontjes. 
Waar dat woord vandaan komt, weet 
ik ook niet. Je had dus snijbonen en 
hele, groene bonen in 't zout. Maar 
daar werd geen stamppot van ge
maakt. Je kreeg dan hele bonen. En 
als 't zomer was, kreeg je zes keer in 
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de week bonen, maar dan verse. 
Daar werdje flauw van. Hele bonen 
worden hier nog weI ingemaakt, 
maar er zijn maar weinig mensen die 
nog zelf zuurkool inzetten. 

Je had ook droge bonen; dat 
waren ook, zeg maar sperziebonen. 
Die lieten ze op het veld of in de tuin 
rijp worden. Ais de peul een beetje 
geel was, werden ze opgerijd, dat 
wil zeggen: punten eraf en met een 
stopnaald en een dun tou w rissen 
van maken. Dan waren ze natuurlijk 
nog niet goed droog, maar als 't dan 
mooi weer was, werden ze buiten 
gehangen en later op de zolder ge
legd. In de winter werden ze als 
droge bonen, met dop en al gekookt 
en zo gegeten. Eerst ging natuurlijk 
het touw eruit en werden ze in water 
gezet net als bruine bonen, maar dan 
met dop. Ik lustte ze niet en nog niet; 
ik yond 't net haverstro, vooral als je 
van die bonen had met draadjes. Wij 
kregen ze thuis niet in de stamppot, 
maar d'r waren er hier veel die ze in 
de stamppot aten. Het gebeurt nog 
steeds. 

Selderie en andere so orten soep
groente, die werden maar zeer spo
radisch gedroogd. Dat hoefde ook 
niet; die bleven 's winters weI goed 
in de tuin, ook onder de sneeuw. 
Drogen gebeurde weI eens: in de 
oven van de kachel of een dag of wat 
op een kleed buiten in de zon, maar 
dan werd het 's avonds vergeten en 
dan kwam er een dikke donderbui of 
zo en dan moest je opnieuw begin
nen. Nou nee, droge groente dat was 
niet veel. 



FRUIT 

Weet je wat er weI veel gedroogd 
werd? Appels, gedroogde appeltjes! 
Op een boerderij had je vroeger 
zoveel fruit. Je kon maar wegeten, 
en dat at je allemaal zo tussendoor. 
Alles uit eigen tuin; er werd nooit 
gekoeht. Er verrotte ook weI eens 
een zak, maar daar werd geen aan
daeht aan gesehonken: er was z6 
veel. 's Morgens om vijf uur begon 
ik als jongen al appels te eten; naar 
school namen we net zo veel appels 
mee, als we meenemen konden. En 
dat ging bijna het hele jaar door. Je 
had kersen en pruimen. Pruimen had 
je zo veel; je kon ze weI met een 
sehop opscheppen. Je at ze de hele 
dag. Pruimen werden niet ingezet. 't 
Was opeten en wegwezen. Later 
gingen ze in de week. 

Appels werden gedroogd of ge
woon zo bewaard. We hadden van 
die grote appelbomen. Daar zeiden 
ze 'heegappels' tegen; wat dat bete
kende, weet ik niet. Het waren zure 
appels. Ais het tegen de herfst liep, 
dan vielen de appels er allemaal af. 
Dan werden de mooiste eruit ge
zocht waar geen wormen in zaten, 
want vroeger werden ze nog niet 
bespoten, en die kwamen in kistjes. 
Wij zochten daar dan stiekum weer 
de mooiste uit en die stopten we in 't 
hooi, maar dat vertelden we thuis 
niet. Die appels lieten we weken in 't 
hooi liggen. Dan waren ze lekker 
geel, en ze roken zo lekker. Dat 
kwam door dat hooi, waar de broei in 

zat. Oat kon augustus-, september
maand, maar later in het jaar kon dat 
niet meer. Dan was dat afgelopen. 

Zoete appels werden gedroogd. 
Die werden door mijn moeder en 
mijn zusters in vierteltjes gesneden; 
ze werden niet geschild. Dan werd 
het klokhuis eruit gehaald en dan, 
net als die bonen van zoeven, wer
den ze opgeri jd, dus ook aan een 
touwtje in de zon gedroogd, of men 
bracht ze naar de bakker die ze bo
ven de oven droogde. Dat ging met 
korven vol. 

Later werden die gedroogde ap
pels gekookt; de naeht tevoren wer
den ze in de week gezet en dan de 
volgende dag gekookt. Ze werden 
meestal in de stamppot gegeten; hete 
bliksem was dat, maar ik lustte d'r 
veelliever zo een schep appels bij. 
Later werden die zoete appels veel 
geweekt, niet als appelmoes, maar 
ook, net als dat je ze droogde, in 
vieren gesneden, het klokhuis eruit 
en rauw in de weckfles en dan met 
zo'n zes of aeht flessen tegelijk in 
een grote wasketel een bepaalde tijd 
koken. 

Kersen werden ook zo opgegeten 
en er werd ook weI eens wijn van ge
maakt; van kersen hoor, van andere 
vruchten niet. Later in de tijd werd 
het weI van aalbessen gedaan, maar 
vroeger niet. De kersen kwamen met 
pit en al in een grote fles. Vee I suiker 
d'r op en afdekken met een wit 
kleedje met 'n touwtje d 'r om en dan 
werden ze voor het glas in de zon 
gezet. Dan begonnen ze te gisten. 
Het moest elke keer met water bijge-
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vuld worden. Na uitgisting, na een 
week of zes of een paar maanden, 
had je sterke wijn; daar kon je weI 
dronken van worden. 

Later, maar dat was rond '30, 
werden de kersen ook weI geweckt 
of op brandewijn gezet en in m'n 
trouwen maakte mijn vrouw veel 
jam, jam van kruisbessen, van aal
bessen, kersenjam, wat er maar was. 
Die aalbessen yond ik maar een rot
werk, want die knopjes moesten d'r 
allemaal af. Ik zeg: gooi toch weg! 
Maar nee, die gingen in de weck of er 
werd jam van gemaakt. Voor jam 
werden de vruchten gekookt; ze 
gingen door de roerzeef en wat daar 
door was, werd weer gekookt met 
suiker. Daar was een norm voor; in 
een liter sap moest een kilo suiker. 
En dat werd dan zo lang gekookt, tot 
het dik genoeg was. De jam ging in 
potjes met een laagje vet of zo d 'r op. 
Als je echte flessen met schroef
doppen had, dan kon je ze zo bewa
reno 

Bij mij thuis aten we geen jam. 
Jam was er weI in de winkel, maar 
dat was veel te duur! Misschien was 
er na '25 weI jam, toen mijn zusters 
wat groter waren en toen die zelf aan 
het kokkerellen ~ingen. Er waren 
toen nog geen huishoudscholen. De 
dochter leerde het koken van de 
moeder ... , en er waren er ook die het 
nooit leerden. Ach, vroeger was het 
allemaal eenvoudig. Koken was niet 
belangrijk. Er was weI een avond
cursus voor zelf kleren maken, want 
het voomaamste was, dat ze konden 
naaien. Maar het eten was vroeger 
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heel gewoon, v66r '25 en ml '25. 
Wat werd er gegeten? Brood, rogge
brood, veel roggebrood, vooral bij 
de boeren, maar bij de anderen ook. 
't Was vroeger roggebrood en spek. 
En aardappelen, ook met spek. Ik 
lust nog graag spek. En dat fruit, ach 
dat at je maar zo tussendoor. 

PRODUKTEN VAN DE SLACHT 

Iedereen slachtte vroeger. Een var
ken, dat was 't allereerste waar je 
voor zorgde. En dat waren ook geen 
kleintjes zoals tegenwoordig. Als ze 
geslacht werden, waren ze zo'n 
drie-, vierhonderd pond. In februari, 
maart kocht je een big of twee, ook 
weI drie soms. Die werden speciaal 
gemest met produkten van het land; 
zeg maar: graan en aardappels. Er 
werd een kookpot vol aardappels 
gekookt en daar werd roggemeel 
door gestampt. Maar 't spek werd 
lekkerder met gerstemeel. Toen ik 
later bedrijfsleider was op een boer
derij, kocht ik gerstemeel, maar 
vroeger was 't meer roggemeel uit 
het eigen bedrijf. Ais je een varken 
verkocht, dan hadden die andere 
twee niks gekost. In oktober slacht
ten we meestal de eerste. 

Als er werd geslacht, werd alles 
ingezouten in een grote tobbe. Nou, 
'alles' is wat teveel gezegd. Er werd 
leverworst en metworst gemaakt en 
zelfs van het bloed werd bloedworst 
gemaakt. Dat ging niet in de tobbe; 
dat werd direct gemaakt. Door lever
worst deed moeder de lever, het hart, 
stukken van de longen en zwoerd en 



Vleeston (Oud-Schoonebeek (Dr.), 1946) 
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zoo Die worst was niet duurzaam; we 
aten veertien dagen, drie week ten 
hoogste, niks anders als leverworst. 
De gewone boerenmetworst werd 
door de man gemaakt; daar ging het 
ftjnste vlees van het varken in en er 
zat ook iets spek door. Dat was dan 
gemalen, gezouten en gekruid en 
dan werden de worsten gestopt met 
een machientje; ik heb het ook nog 
weI met een worsthoomtje gedaan. 
Dezelfde dag dat er geslacht werd, 
moesten de darmen al schoonge
maakt worden. Dat deed mijn moe
der zelf, want dat stak erg nauw. Die 
werden gespoeld in water en nog 
weer gespoeld en geschrapt. Brr ... 

Er werd niet meer worst gemaakt 
dan er darm was. Aan elk varken zat 
niet evenveel vlees, maar je kon er 
toch weI zo'n vijftig, zestig van die 
ronde van maken. De worsten wer
den over een lange stok in de wiem 2 

aan de zolder gehangen om te dro
gen. De stok werd op haken gelegd 
die aan de zolder zaten. Door het 
stoken met de turfkachel werd de 
worst vanzelf droog, in zo 'n veertien 
dagen, drie week al. Ze moesten niet 
zo hard worden. Roken kwam bij 
ons niet voor. 't Gebeurde hier in de 
omgeving weI, 'n klein stukje rook
vlees in de schoorsteen, maar spora
disch. Ik ben geen voorstander van 
rookvlees. 't Is ook verschillend; als 
't licht gerookt is, dan vemeem je d'r 
niet zoveel van. Maar ik hou er niet 

van en bij ons thuis ook niet. Dus 't 
gebeurde niet. 

N a het drogen werden de worsten 
droog bewaard in de spekkist op de 
zolder; daar werden ze allemaal 
ingehangen. Meestal ging de worst 
de spekkist in, als het spek, de ham
men, de pootjes en de ribben na zo 'n 
tien tot veertien dagen uit het zout 
kwamen. Dan was het meestal: oh, 
de worsten kunnen weI weg, want 
anders was er geen ruimte genoeg 
aan de zolder. En dan gingen het 
spek en de hammen en zo aan de balk 
tot ze droog waren en tot ze ook 
opgeborgen konden worden in die 
spekkist. 

Een spekkist kon je bij een win
kelier of zo weI kopen. Dat was een 
kist waar vroeger, zoals in de oor
logsjaren '14-'18, Amerikaans spek 
in gezeten had. Amerikaans spek 
was puur, vet spek van weI zo'n tien, 
vijftien centimeter dik. Dat was lek
ker. En die kist was doortrokken met 
zout. Hij stond meestal op zolder. 
Daar was het droog. Maar de wor
sten kwamen ook weI eens op een 
andere stee, want op zolder was 
eigenlijk te mooi voor ons. Gedurig 
als we een keer de kans kregen om 
zo'n worst te snappen ... Nou, en dan 
zei moeder: "Ik weet niet, die wor
sten op zolder worden al maar min
der." En niemand wist hoe dat 
kwam! Toen werdenzeineenlinnen 
zak in de kast opgeborgen, dicht bij 

2 wiem, wieme = ruimte aan de zoider - oorspronkelijk ergens tussen de balken, 
later werd er ook wei een constructie met haken gemaakt - waar in het oosten van 
het land het vlees te drogen werd gehangen. 
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moeder. Konden wij d'r niet meer 
bij. 

Droge worst was lang houdbaar. 
Hij werd rauw gegeten, maar ook 
weI eens gekookt bij de warme 
maaltijd. Kan ik me nu eigenlijk niet 
meer voorstellen dat dat lekkerder 
was, maar 't gebeurde weI. Rauw 
was erg gemakkelijk. Ging je naar 
het land en moest je brood mee heb
ben, dan kreeg je soms een paar 
sneetjes met droge worst, niet elke 
dag hoor, want dan waren de wors
ten te gauw op; 't was meestal brood 
met spek. 

Later werden de worsten ook weI 
in 't zout ingezet in een Keulse pot. 
Dan bleven ze vers; nou vers ... , ze 
werden niet hard. Een verse worst is 
lekkerder als 'n droge. Nu waren ze 
vroeger niet zo droog als tegenwoor-

dig, maar probeer maar eens een 
droge worst te koken; dat vind ik net 
een touwtje. Dat heb ik vroeger nooit 
gemerkt; toen lustte ik alles weI. Die 
verse worst zat meestal maar een 
week of vier in 't zout. Dan waren ze 
al weer op. Wat was 't eerste op? De 
worst! Wat bleef tot 't laatst? Spek! 
Ik had liever worst als spek. En ik 
had ook liever wat van zo'n dikke 
ham. 

Vroeger was het gebruik, vooral 
bij de oudere boeren, maar niet bij 
een arbeidersgezin, om altijd een of 
twee hammen te bewaren voor als er 
iemand overleed. Dat moest beslist, 
ook in onze familie. Op de dag van 
de begrafenis was er een broodmaal
tijd. Dan kwamen er grote tafels in 
de schuur op de deel en dan werd er 
zo'n hele ham, die weI zo'n twintig 
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kilo was, gekookt; die kwam dan 
koud op tafel. Dan kreegje ook echte 
Drentse stoeten, zoals ze vroeger 
zeiden; dat was geen roggebrood, 
maar 't was weI van rogge gebak
ken; roggestoeten waren dat en daar 
kreeg je een paar van die lappen ham 
op. Dat was Iekker! En die ham was 
niet zo dun gesneden ais tegenwoor
dig. Oh, 't was weI fatsoenlijk, maar 
't waren toch Iekkere plakken. Ik heb 
het tot '35, '40 nog weI meege
maakt, dat die Iaatste ham niet opge
geten mocht worden. Wanneer d'r 
weer geslacht was en de andere 
hammen waren ook droog, dan kon 
die oudere ham opgemaakt worden. 

Het been moest vroeger in de ham 
blijven, maar daar moest je weI altijd 
speciaal op verdacht wezen. Er kon
den van die dikke muggen komen; 
die Iegden er eitjes op; dat duurde 
twee dagen en dan ontstonden er 
maden. Ik heb het weI meegemaakt 
dater zo 'n halve ham, misschien weI 
vijfkilo weggesneden werd en weg
gegooid. In later jaren werden ze 
vaak ontbeend. In de snee waar die 
dikke bonk uitgekomen was, werd 
dan flink zout gestopt en peper, maar 
dan was 't nog kwetsbaar. Ja, daar 
moest je bij het drogen op verdacht 
wezen. Bij de worsten ook. Ais die 
aan de zoider hingen, dan waren die 
gebogen over de stok heen en dan 
kon daar op die plaats een blaasje ko
men en daar kwamen ook vaak de 
maden in. In de spekkist gebeurde 
dat niet meer, als de kist maar steeds 
direct weer dichtging. 

Ham werd niet rauw gegeten. 
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Meestal werd er een flink blok, dat 
stak niet zo nauw, afgesneden en dat 
werd gekookt en in plakken gesne
den. Dat kreeg je zondags en dan at 
jeerdikgekookterijstbij. Dikkerijst 
met krenten; tegenwoordig is het 
rijst met rozijnen, maar toen was het 
met krenten. In de week kreeg je weI 
eens 'n plakje ham, als er wat over
gebleven was of zoo Maar ja, 't spek 
moest ook op. 

Dat spek werd na een tijd geel. 
'Gallig spek' noemden ze dat. Dat is 
gewoon te oud spek; dan had je niet 
hard genoeg gegeten. Het was dan 
zo 'n half jaar oud. Ais je het uitbakte 
in de pan, had je 'n beetje scherpe 
Iucht. Dan was 'tnietzolekkermeer. 
Maar later ging dat anders; dat was 
weI na '30, na mijn trouwen. Dan liet 
je het spek ook gewoon veertien 
dagen aan de zoider hangen, maar 
daarna gingje het in blokken snijden 
van Iaten we nou maar zeggen een 
kilo. En daar deed je wat zout over en 
dan ging het in zo'n Keulse pot en 
van boven nog een Iaag extra zout 
d'r op. Het was al gezouten, maar dit 
zout bleef en zo had je altijd vers, 
droog spek en dat bleef mooi blank, 
melkblank. Die pot werd afgedekt 
met een katoenen kleed, dat er niks 
bij kon en die konje in de kelder zet
ten. Dat spek werd niet gallig; je kon 
't weI drie jaar bewaren. 

Ben varken had in die tijd 't 
meeste spek, echt dik spek. Dat heb 
je nu niet meer; ja, vier centimeter 
dik of zo, maar vroeger was 't weI 
tien. Vroeger kon je spek veel beter 
verteren. Toen werd er hard ge-



werkt. Op 't ogenblik willen de 
mensen geen spek meer eten en ze 
zijn allemaal bang voor vet. Toen in 
die tijd werd er ook veel meer brood 
gegeten als vandaag de dag. Toen at 
je helemaal veel meer, want als je 
een hele dag naar 't werk ging ... och 
man, weI tien sneetjes brood, van dat 
roggebrood he. Ik krijg er nou mis
schien tien in de week. We begonnen 
om haIfvijf, vijfuur al: 'n paar snee
tjes brood, roggebrood dus, met 
droog spek; wittebrood was te duur. 
Je kreeg brood mee naar 't land en 
dan at je om negen uur weer 'n paar 
sneetjes brood en dan een plakje 
wittebrood d'r bij en weer dat spek 
d'r op, rauw dus; soms ook weI 
gekookt spek als dat overgebleven 
was van's middags. 

Wij aten het spek thuis dikwijis 
rauw 3• Later gingen we naarde Iand
bouwschool en daar Ieerde je al die 
ziekten en zo en dat een varken tri
chinen had; die zaten in het spek en 
ais je die opat, kreeg je lintwormen. 
Mijn moeder zei toen: we kunnen 
het spek maar beter koken, maar 
niettegenstaande aten we het toch 
ook nog weI rauw. Rauw spek werd 
speciaal op het brood gegeten. 

Later gingen ze wecken, vooral 
het vlees. Het spek en de hammen 
niet. De hammen bleven ze drogen. 
Maar voordat het wecken kwam, 
deden ze het vlees, dat eerst gekookt 
was ook weI in een pot en daar kwam 
dan gesmolten vet bovenop, dat het 

goed afgesioten was; dan kon het 
lang genoeg goed blijven. Het 
wecken is daar eigenlijk een beetje 
uit afgeleid. Ais ze dan een stuk 
vlees moesten hebben, werd het vet 
stukgemaakt en dan ging er weer 
nieuw vet op. Vaak deden ze het ook 
in kleinere potjes. Ik weet dat mijn 
moeder dat ook weI deed, maar niet 
zoveel hoor; dat was weer te veel 
werk. 

Bij het wecken gingen de ribbe
tjes met bot en al in de fles; je had er 
van die tweeliterflessen voor. En de 
mooie stukjes vlees van de worst, en 
ook weI vlees met een beetje spek 
eraan, werden ook geweckt; dat was 
dan zogenaamd soepvlees. Een hele 
weckfles vol kwam er dan in een pot 
voor soep koken; dan hadden we 
tevens vIees natuurlijk. In '27, '28 
zijn ze daarmee begonnen en in de 
dertiger jaren ging het volop. De 
laatste vijfiien, twintig jaar wordt er 
niet zoveel meer geweckt, omdat je 
alles in de vriezer doet. Dat is ook 
veel gemakkelijker. Maar er zijn 
toch nog weI mensen van zestig jaar 
of zo, die vinden dat vlees uit de 
weck lekker. 

Het gebeurde meermalen dat er 
een weckfles openging. Ais je er 
honderd weckte, dan had je er soms 
twintig open. Of 't nOll fabeis waren 
weet ik niet, maar de vrouwen moch
ten geen vlees inwecken als ze onge
steld waren. Ik weet niet of dat nou 
juist is, maar mijn vrouw hield er weI 

3 Met 'rauwe' worst, 'rauwe' ham, 'rauw' spek worden de gedroogde produkten 
bedoeld die voor het gebruik niet meer gekookt of gebakken werden. 
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aan vast en bij mijn moeder thuis 
ook. Het gebeurde dat je de flessen 
veertien dagen in de kelder staan had 
en dat ze dan opengingen. Waar 
kwam dat dan van? Maar het kon 
ook andere oorzaken hebben: er zat 
een klein knastertje op die fles of er 
was een heel klein stukje uit de 
deksel; dat moest je dan weI met een 
vergrootglas bekijken, maar dat kon. 
Vroeger ging 't een beetje hardhan
dig toe. Ik weet weI, dat mijn vrouw 
de flessen elke week controleerde en 
als er een fles los was, werd die 
meteen gepakt. 

Op het ogenblik zijn er maar en
kelen die nog een varken slachten. 
Er worden meer runderen geslacht. 
Vroeger waren varkens bij de gewo
ne boeren hoofdzaak; de welgestel
de boeren gingen weI meer runderen 
slachten. Bij ons werd er in de laatste 
jaren dat ik thuis was weI eens 'n 
klein stiertje geslacht, als dat zo uit 
kwam. Zeg maar, d'r was 'n kalfje 
geboren en 't was een stierkalf; als 
we dan geen verlet hadden om geld, 
dan kreeg het zes week melk en dan 
werd het geslacht. Dat was zo mals, 
dat kon je zuigen! De meesten wil
den dat niet eten, omdat 't van een 
nuchter kalf was. Een kaif dat aIleen 
melk gehad had; dat was te week. 
Nou, wij konden 't weI zuigen; ik 
Iustte het weI van 'n kaif dat maar 'n 
week oud was! Zo'n kalf werd in 
veertien dagen opgegeten. Dat ging 
zo even tussendoor. 

De mooiste stukken, dat waren de 
bouten, die werden gedroogd, maar 
dan had je maar kleine, natuurlijk. Ik 
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yond dat vroeger geweldig lekker. 
Droog rundvIees. En 't andere, ach 
dat werd ingezouten en dat was maar 
'n week of wat en dan was het weI 
op; later gingen ze dat ook weI in
wecken. Toen werden er meer run
deren geslacht en dan had je twee-, 
driehonderd weckflessen vol, maar 
dat hebben ze bij ons thuis nooit 
gedaan. 

'n Schaap werd nog weI geslacht. 
In de zomer kocht mijn vader vier, 
vijf van die Drentse schaapjes; die 
waren zo'n veertig pond en die wer
den bij ons in de wei een beetje 
vetter. Als mijn moeder dan het 
varkensvlees op had en 't was nog te 
warm om te slachten, dan werd er 
zo'n schaapje geslacht; dat was in 
een week, veertien dagen opgege
ten. En dan werd er nog weer eens 
een geslacht. Was 't weer omgesla
gen, dan werd het varken gesiacht. 
Met warm weer wilde het spek niet 
koud worden. Ais je ' s morgens 
slachtte, en het varken kwam buiten 
in de schaduw aan de ladder te 
hangen, dan moest het varken ' s 
avonds, voordat het afgehakt werd, 
koud wezen, want dan aten ze ook 
nog 'n spekmaal met de slager en 
zijn vrouw d'r bij. De slager hoefde 
niet betaald te hebben, want het was 
'n familiezaakje, maar hij kreeg 'n 
spekmaal 's avonds om negen uur. Ik 
moest er niet veel van hebben. Dan 
werd er van dat verse spek gekookt 
en dat stond zo'n beetje te schudden 
op het bordo Dan kon je ' s nachts niet 
slapen; je was d'r beroerd van. 



Joh. STRUIK (geb. 1906) 
Nieuw-Heeten (Ov.) * 
J. STRUIK-HAVERSLAG (geb. 1912) 
Espelo (Ov.) * 

GROENTE 

MI: lk. kom uit een gezin van tien 
personen. Mijn vader was boer. Hij 
had veertien bunder, hier in Nieuw
Heeten. Mijn vrouw is van Espelo, 
gemeente Holten. Dat is maar een 
kwartiertje van hier. Ze komt ook 
van een boerderij. Van het inmaken 
weet zij meer af, maar hier was 't 
allemaal net zoo 
V: We waren in m 'n ouders huis toen 
nog met een man of zes, zeven, soms 
acht weI. We deden de bonen toen 
gewoon in 'n Keulse pot. Dat waren 
gewone bonen, stamslabonen of 
stokkeboontjes. Eerst allemaal 
doorbreken en dan in de pot. Een 
laagje zout, dan 'n laagje bonen, dan 
weer 'n laagje zout, niet zo dik dan, 

* Ge'interviewd op 4 september 1980 

en zo tot de pot vol was. Dan goed 
aandrukken en dan leg je er eerst 'n 
doekje, 'n wit, schoon doekje op, 
dan 'n rond plankje en 'n dikke 
steen. Als ze dan 'n tijdje gestaan 
hadden, kwam de pekel bovenop dat 
plankje en daar kwam dan ietsjes, 
wat zal ik zeggen, ietsjes aanslag op. 
Dat moest je dan schoonmaken alle
maaI. Die pot van binnen afvegen, 
dat doekje mooi omspoelen en weer 
schoon erop. Als er meer op zat, dan 
dee ik 't afscheppen. Dat dee je, ik 
zou 'tnietmeerprecies weten, onge
veer 'n paar maal in de winter of zoo 
M: De meeste hadden twee van die 
potten met bonen. 't Waren tamelijk 
grote soms. 
V: Ja, maar je had ook kleinere pot
ten. Dat was ongelijk, hoe groot of je 
ze had. Maar je had voor een hele 
winter bonen. Nou ja, je at aIle dagen 
geen bonen, zo nu en dan. Je moest 
ze weI goed van tevoren in 't water 
zetten, anders was 't veel te zout. 
Dan kon je 't niet hebben. 
M: Maar waren 't ook niet meer 
snijbonen? Daar waren ze ook nog 
weI druk mee. 
V: Ja snijbonen, die haalde je eerst af 

I Met 'M' worden de woorden van de heer, met 'V' de woorderr van mevrouw 
Stroik weergegeven. 
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en dan moest je 't met zo 'n molentje 
kortsnijen allemaal. 
M: Ja, hiter; vroeger niet. Vroeger 
ging ' t met 't mesje, gewoon een 
scherp mesje. 
V: Dat weet ik niet meer. Snijbonen 
heb ik niet veel ingemaakt. Daar 
hielden ze bij ons niet veel van. Maar 
ze deden 't net als de gewone bonen, 
ook in 't zout, in zo'n Keulse pot. 
Kon je doen in hoe grote pot of je 
hebben wou. Later toen kwamen de 
weckflessen. Dat is zo ongeveer 
begonnen toen ik hier was. Ik ben 
hier nu vijfenveertig jaar. Maar de 
eerste tijd deden we 't hier nog niet. 
Ik denk dat we die weckflessen in de 
oorlog ook nog niet hadden. Met 
wecken moest je secuur wezen. N ou 
gaan de boontjes in de diepvries. Dat 
is zo mooi. Je hebt niks geen last 
meer dat er een fles losknapt. Dan 
had je 'n boel werk gedaan en dan 
had je dat nog. Maar in m'n ouders 
huis waren er nog geen weckflessen; 
toen was 't eigenlijk alleen maar de 
Keulse pot. En zuurkool, zuurkool 
dee je vroeger ook veel inmaken. 
M: Ja, zuurkool ' t meest. In 'n ton 
werd die ingemaakt, want daar was 
meer van. Er werd heel wat kool 
ingemaakt hoor. 
V: Ja, die had je in een ton vroeger, 
iets kleiner als die tafel. Vroeger was 
dat de mode. Ja, werd ook weI es in 
een Keulse pot gedaan, maar meest 
in 'n ton. Daar dee je ook 'n deksel 
op. 
M: Er werd heel wat kool, van die 
wittekool, verbouwd vroeger. En bij 
mislukking werd er bij de boeren op 
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de markt kool bijgekocht, maar in de 
regel werd er nooit groente gekocht; 
alles kwam van eigen grond. 
V: Nou koop je 'n pakje zuurkool. 
Dat was er toen niet bij. Je had hele 
grote bakken vol met kool staan, 
zulke dikke, mooie kool. Die werden 
met 'n paar man gesneeen. Je moest 
mekaar helpen. De mannen deden 
dan 'n schort voor en dan maar snij
en. 
M: In de herfst deden we dat bij 
avond. 
V: En dan 'n dun laagje zout, 'n 
laagje kool erop, dan weer een beetje 
zout. En daar die plank weer op en 'n 
zuurkoolsteen zeien ze toen; dat was 
'n dikke kei. Moest weI een dikke 
steen zijn; anders kon ie niet zakken. 
Want je was niet klaar. Je dacht 
eerst: nou heb ik de pot boordevol, 
maar's anderen morgens was die 
steen 'n heel stuk onder de rand 
gezakt. 
M: 't Wordt nu nog weI een enkele 
keer gedaan. 
V: Ja. Ietsjes karnemelk, dee je er 
ook weI es door, dat het dan beter 
zuur zou worden. lets hoor, niet zo 
veel, maar dat is ook hoe groot of de 
pot was; daar moest je naar te werk 
gaan. 
M: Ja, dat moest je, want vroeger 
toen de boeren zelf nog karnden, dat 
was voor 1900, toen was er niet veel 
karnemelk. Dan stokte 't soms weer 
es een tijdje. Later kregen we 't van 
de fabriek; toen was er karnemelk 
zat. 
V: Die zuurkool deden we in de 
stamppot, gewoon bij de aardappels 



koken. Stamppot dat was meer de 
boerenkost vroeger jaren. Maar we 
deden 't ook weI gewoon los. Kon je 
doen zoals je wou. 
M: Ja, groente meest in stamppot, 
soms apart. Dan werd er bij de aard
appeis een beetje zo op je bord ge
daan. 
V: Wat werd er nog meer inge
maakt? Vroeger jaren deden we niet 
zo veel inmaken. Bietjes heb ik bij 
mij thuis nooit ingemaakt, andijvie 
niet. 
M: Nee, groente had je weI voor het 
hele jaar, maar soms was 't weI zui
nigjes. Rooie kool dee je toch nooit 
inmaken he? 
V: Nee, rooie kool niet. Die bleef 
lang goed. Die werd aan de balken, 
aan 't zolder zal ik maar zeggen, op
gehangen. Appelmoes gebruikten 
wij ook nog weI es. Dat was dan zo 
veel als groente. En boerenkool kon 
je 's winters van 't land halen. Die 
doe je nu kortsnijen en gewoon in de 
diepvries, in zakjes. Maar toen haal
de je 't gewoon van 't land. Heb ik 
nooit gemerkt dat anderen 't deden 
inmaken. 
M: 't Is mij ook niet bekend dat dat 
ooit in de omgeving gedaan werd. 
V: Selderie deden we ook weI es 
inmaken, net als de slabonen. Berst 
snijen en ook in 't zout; ook met 'n 
plankje en 'n doekje. En dan 'n 
handje d'r uit halen als je 't nodig 
had. Maar meer groenten weet ik 
haast niet. 
M: Nee, dacht ik ook niet, dat we 
meer groenten hadden vroeger. 
V: Wortels nog, ook voor in de 

stamppot. Maar die deden we toen 
nog niet inmaken. Gewoon in 'n 
mand bewaren. 
M: Ja, Min de grond. Knolraap ook: 
een kuil maken en een Iaagje stro -
gewoon roggestro - erop. En dan 
waren er ook nog enkelen die wit 
zand over de wortels deden; het zand 
ging er gewoon doorheen. Dan bIe
yen ze mooier. 
V: Als je ze kocht van de groentekar, 
dan had je ook aItijd wit zand erom
heen, voor 't goed blijven. 

Het bewaren van groente in zand 

FRUIT 

M: Appels werden ook ingekuild. 
Appels en peren had je van eigen 
fruitbomen. Die at je meestal 's 
middags gestoofd bij het eten als 
groente. Sommige jaren hadden we 
veel appels, winterappels waren dat. 
Die noemden ze Jacob Lebel. Wij 
zeien altijd 'pannek.gekenappels·. 
Dat waren hele dikke appels. En dan 
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was er ook de goudrenet en er waren 
wilde appels, die zo weI es gewoon 
in 'n heg wilden opschieten: 'tun
nenput' zeien wij. Dat waren hele 
harde appeltjes. En als ze dan's 
winters een tijdje in de kuil hadden 
gezeten, dan waren ze lekker! Dan 
kon je ze ook beter bijten, want oh, 
ze waren zo hard. Wij, kinderen, 
kregen er 's winters 'n paar mee naar 
school in de zak. Dat was watt Dat 
begrijp je. Ook weI dat ze er appel
moes van maakten. En wat ze ook 
vaak deden: een mooie appel op de 
middagpot, op de aardappels leggen, 
dat die gaarstoofde. Die werd dan 
verdeeld. Dat waren vooral de zoete, 
die waren dan lekkerder dan de zuur
dere. Deden we ook vrij geregeld. 
Dat was ook lekker. 

"-

Appels drogen deden we ook weI 
es. Ze werden dan aan stukjes gesne
den, maar niet altijd geschild, alleen 
't klokhuis eruit en aan stukjes snij
en. Dat waren de gewone appels: die 
Jacob Lebel die ik zo straks noemde, 
en de goudrenet en vroeger hadden 
we nog de Winterbloemzoet; dat 
was ook 'n hele duurzame appel, 
maar die allerhardste droogden we 
niet. Van de gedroogde appels 
maakten ze gewoon appelmoes; de 
stukjes bleven dan nog weI ongeveer 
heel. Dat drogen deed de bakker in 
de oven. 
V: M'n moeder deed 't vroeger in de 
oven van 't fomuis. Dat heeft ze lang 
gedaan. En in de oorlog waren er 
mensen die deden ze aan 'n draad; 
'riessen' noemden ze dat. En dan in 
het heerdje hangen, boven de kachel 

72 

in de inham, langs de muur heen. 
Hele riessen appels. 
M: Maar 't meeste ging toch naar de 
bakker. 
V: Ja, die veel wou hebben, die deed 
ze naar de bakker. 
M: We hadden ook veel van die 
kleine peertjes. Dat waren meer 
stoofperen. Die dee je vroeger ge
woon stoven bij de aardappels. Die 
kon je niet bewaren en inmaken dee 
je die ook nooit. 
V: Nee, toen niet. Later dee ik ze weI 
in de weckflessen. Dat doe ik nu nog 
weI. Gewoon koken met suiker d'r 
door; dan in de flessen en dan met 
Veriadruppels dichtbranden. Dan 
doe ik ze niet meer wecken. Deksel 
schoon en mooi droog maken, tien of 
elf druppels er in laten lopen; dan 
steekje 't aan totdat zo 'n beetje al die 
druppels branden en dan deksel er 
gewoon op. Weckring ertussen na
tuurlijk. Even dichtdrukken; dan 
brandt de lucht eruit. 

Bij m'n ouders thuis hadden ze 
ook van die groene pruimen, hoe 
heetten ze ook alweer... Reine 
Claude. Die dee m' n moeder weI op 
brandewijn zetten, hoe weet ik niet 
precies; ik was toen nog klein. Heel 
vroeger maakten ze dat allemaal 
eigenlijk niet in. Er was niet zo veel. 
't Was maar 'n beetje. En 't was ook 
een heel werk! 
M: Ja, 't werd toen meestal direct 
gebruikt. 
V: Toen de weckflessen kwamen, 
werd alles ingemaakt. Nu nog. Als je 
'tmaaretenkunt,maakje'tin.Ikdee 
't weI graag. Ik vond 't jammer als 't 



kapot ging2. Ik heb weI es honderd
vijftig flessen vol gehad, met van 
alles dan. Toen kon ik 't ook nog. 
Maar 't is weI een heel werk. Vroe
ger deden we ook nog geen jam 
maken. In de oorlog begon dat. Van 
bessen, van 'krisselberen' 3 zeien wij 
altijd. Daar hadden we altijd een 
hoop van en daar deden we jam van 
koken. En je had ook van die kleine 
witte bessen. Werdook allemaaljam 
van gemaakt. V roeger haalde je alles 
wat er aanzat, er allemaal af, maar 
dat doe ik nu niet meer. Nu doe ik ze 
gewoon afwassen en koken totdat ze 
gaar zijn en dan doe ik ze door een 
appelzeef. Dan heb ik al die rommel 
eruit. Dan heb je niks als sap en daar 
doe je suiker doorheen, en dat kook 
je weer. Het moet helemaal donker, 
bijna zwart zien. Dan doe ik iets op 
een schoteltje, eventjes koud laten 
worden en zien of 't nog loopt. Als ' t 
dan stijf is, dan is 't klaar. Dan laat je 
't even staan en doe je 't in potten. 
Die laat je staan tot de volgende 
morgen; dan is 't mooi stijf en dan 
doe je ietsjes vet er overheen, een 
laagje vet, dat er geen lucht bij kan 
komen; gewoon beestevet, 'ongeI' 
zeggen wij daartegen. Dan de deksel 
er goed op en dan kun je 't wegzet
ten. Op 't laatst dee ik die jam in de 
weckflessen bewaren. 

PRODUKTEN VAN DE SLACHT 

V: In vroeger jaren deden ze hier de 
vette varkens geslacht weg; die wer-

2 kapot gaan = bederven 

den aan huis bij de boer geslacht. Wij 
hadden meestal een hok vol, met zes 
varkens. De arbeiders slachtten ook 
een varken voor eigen gebruik, maar 
die hadden er niet zo veel natuurlijk. 
M: Toen ik nog een jongen was, 
hadden we vier of vijf hokken met 
drie varkens om te mesten. Zater
dags kwam Heegen Mans altijd var
kens opkopen voor de slachterijen 
Hunink of Stegeman in Deventer. 
Die werden geslacht afgeleverd. 
Mans kwam altijd lopende met de 
stok. Eerst werden de varkens be
zichtigd en de prijs genoemd: twin
tig a vijfentwintig cent per pond ge
slacht, en dan ging Mans mee koffie 
drinken. Dan moesten we gauw de 
slachter bestellen, want op sommige 
dagen was hij erg druk. Die moest 
soms weI een uur lopen van de een 
naar de ander, en hij moest er ook in 
aIle weer en wind op uit. 
V: De geslachte varkens werden 
allemaal op ladders gehangen. Als ik 
dan's avonds van school kwam, dan 
hingen er zes varkens in 't huis. De 
pootjes en de oren die snee je d'r af 
en hield je zelf, en 't binnenste ook, 
de maag en de lever en nog meer van 
datspul. Daardeeje 'mulleworst'
meelworst, leverworst zal ik maar 
zeggen - van maken; die kon je 
braden in de pan. 
M: De lever werd ook nog weI eens 
verkocht. De pootjes en oren werden 
in de snert gekookt en de longen 
gingen fijngehakt door de meel
worst. Hiervoor gebruikte men de 

3 krizzelberen, kriesselberen = kruisbessen 

73 



dikke darmen; de dunne moest men 
vaak met de geslachte varkens mee
geven. Het vet aten we ook zelf op. 
Dat werd gesmolten, de kaantjes 
werden eruit geschept en dat kaanvet 
smaakte zo lekker op een snee rog
gebrood. Om het plukvet4 eraf te 
doen, moesten wij weI eens helpen. 
Dat moest men met z'n beiden doen. 
Ais 't gesmolten was, vonden we dat 
lekker, maar sommigen lustten 't 
niet en gaven het aan de schooiers. 
Vroeger kwamen heel vaak mensen 
aan de deur om een boterham of een 
maal aardappelen. Het was of ze het 
konden ruiken, want het was haast 
altijd zo, als je geslacht had dat er 
een schooiersvrouw om iets van 't 
geslachte kwam. 

Ais de geslachte varkens op de 
ladder hingen, werden ze tegen de 
voormuur van het huis gezet en's 
avonds werden ze gewoon met lad
der en al op de keuken gezet, aan 
weerszijden van het raam. Ik zie dat 
nog zo voor me, een stuk of drie 
geslachte varkens op de keuken! De 
volgende morgen werden ze dan 
afgeleverd. 
V: Dan werden ze allemaal op zo'n 
lange boerenwagen geladen. 
M: Bij huis was eronder in de wagen 
fris stro gespreid en dan gingen ze 
naar de 'Zandbelt', waar ze op de 
schaal in de schuur bij het cafe 

gewogen werden. Dan ging men met 
het waagbriefke naar binnen in de 
herberg, waar Mans je uitbetaalde. 
De zoon van Mans bracht ze met 
paard en wagen naar de slachterijen 
van Stegeman of Hunink en wij 
moesten dan later in Raalte op de 
markt weer biggen gaan kopen. 

In later jaren gingen de varkens 
lev end weg. Dit kwam het eerst met 
de zogenaamde Lombokkers. Dat 
waren varkens van ongeveer hon
derd pond, waarvoor Engeland toen 
een goede prijs betaalde. Velen wil
den hier eerst niet aan. Die misten te 
veel het afval van 't geslachte, maar 
later werd het algemeen. 

In de herfst werd er ook een varken 
voor eigen gebruik geslacht. Ais dat 
varken in de vleeston werd gezou
ten, moest ie er veertien dagen a drie 
weken in zitten, dat ie goed onder de 
pekel kwam en dan moest vader het 
spek en zo aan de zolder ophangen. 
Met de vleesgaffeP hing hij die ver
schillende stukken dan boven in de 
wiem. Dan hadden we weer een tijd
je wat in de middagpot. 
V: Bij mij thuis deden we het later 
allemaal nog een keer weghangen. 
We hadden een gang in het huis en 
daar was bovenin een vleeszoldertje 
gemaakt en daar dee je 't spek, de 
worsten en het vlees ophangen. Dan 
was je het kwijt. Daar had je het 

4 plukvet = het dunne laagje vet dat aan de dannen gehecht zat; in sommige 
gevallen werd ook het vet dat aan andere ingewanden zat - echter met uitzondering 
van de nieren - plukvet genoemd 

5 vleesgaffel = een york op een lange steel met aan elk van de twee tanden, haaks 
erop staand, twee kleinere tanden 

74 



.mooi apart hangen van al het stof en 
zoo Maar 't spek werd weI een beetje 
sterk. Net als het vlees, dat was op 
het laatst ook een beetje sterk en de 
worst ook. Oat kon niet anders. Oat 
vlees was oud vlees, zal ik maar 
zeggen. 

Nu doe je vlees altijd braden en 
dan heb je lekkere jus. Maar vroeger 
dee je dat niet. Eerst in 't water zetten 
en goed afwassen en dan werd 't 
allemaal gekookt in een pan, niet 
gebraden. Kon je ook soep van ko
ken, deden we ook weI. Ais je 'n 
stukje, 'n ribbetje of zo, eten wou, 
dan haalde m 'n moeder 'n klein bijl
tje: effen 'n stukje afslaan met 't 
bijltje en dan werd 't gekookt. Maar 
je kreeg nooit vers vlees, zoals nu 
van de slager. Oat was er toen niet 
bij. 't Was allemaal oud vlees, dat 
was niet lekker. Worst ook, die 
kookte je voor bij de aardappelen. 
Had je geen lekkere jus. Ie wist niet 
anders. 
M: Wij vonden 't wellekker. 't Was 
ook wellekker, werkelijk waar. Ais 
je een stuk had van de borst van 'n 
koe, dat was wellekker hoor. Ja, 't 
was 'n aparte smaak. 
V: 't Was lang niet als nu. la, in 't 
eerst weI. Maar 't droogde helemaal 
op natuurlijk. Vroeger slachtte je in 
november of met de kerstdagen een 
varken dat niet verkocht werd. Oan 
had je spek, mooie, dikke stukken 
spek. Hoefde je zomers geen spek te 
kopen, want twee maal in de week, ' s 
woensdags en zaterdags, kregen we 
spek bij de aardappelen, 'spekbas
jes' zeien we daartegen; die braadde 

je in de pan. Maar 't meeste was toch 
rundvlees, want in januari, februari 
ongeveer slachtte je nog een koe. 
Oat was een koe van een jaar of 
zeven of tien, die niet genoeg melk 
meer gaf. Oie werd 's winters eerst 
vetgemest. 
M: 'n Koe was meest aIleen bij de 
boerenbevolking. Een week voor de 
slacht moest je die koe opgeven voor 
de accijnsbelasting, want het ge
bruik van een koe werd toen nog als 
een luxe-artikel beschouwd. Ieder
een die in die dagen bij ons thuis 
kwam, moest de slachtekoe bevoe
len of ze goed was gegroeid. 
V: Met die koe moest je een jaar 
heen. Oat was wat, 'n he Ie koe! la, 
daar zaten ook 'n hoop botten in; 't 
was allemaal geen vlees. Mergbot
ten waren dat; die waren lekker in de 
soep, maar ze werden ook weI bij de 
aardappels gegeten. 's Morgens 
werd die koe op de deel geslacht, 
geschoten dan. Ais kind mocht je 
dan effen door 't ruitje kijken voor 
we naar school gingen; op de keuken 
hadden we een raampje dat naar de 
deel keek. Oh, dat heb ik altijd zo 
griezelig gevonden. Oan hadden ze 
die koe vast, en boems daar valt ie. 
Zulke dingen dat kun je zo goed 
onthouden. 
M: Wij mochten niet mee naar de 
deel, maar als de koe aan de balken 
hing, mochten we ook kijken. Aan 
die balken zaten een paar ijzeren 
haken; daar werd de koe aan ge
hangen, met de spierstok tussen de 
achterbenen om het beest open te 
houden. Het binnenste werd er eerst 
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uitgehaald. De kop en het klokhuis 6 

werden in de fomuispot gedaan en 
gekookt. 
V: En de dannen moesten dan 
schoon worden gemaakt: leeg laten 
lopen, wann water erin en omtrek
ken 7, no emden we dat. Dan moesten 
die dannen ook nog weer schoon 
worden getrapt. Dat deden ze in 'n 
mand met stro, of in een bak met 
zand of met iets kalk deden ze 't ook 
weI. De vrouwen moesten ze om
trekken en de mannen die deden 't 
trappen. Die dat dan deed, die kreeg 
zo'n klein worstje voor 't trappen. 
En dan had je nog de pens van de 
koe, 'n groot ding was dat. 
M: Die moest schoongemaakt wor
den om er 'rolle', rolpens, van te 
maken. 
V: Daar deden de mannen allemaal 
het vet afsnijen; 'plukvet' was dat. 
Bij de darmen ook; de vrouwen 
moesten 't bij de darmen en de 
mannen bij de pens. Je moest mekaar 
helpen, anders kwamje niet zo gauw 
klaar. Daar had je 't druk mee, met 
zo'n slacht! 
M: Ja, iedereen was dan druk in de 
weer. En's avonds was er slachtvisi
te, 'vetpriezen' noemde men dat, 
want hoe meer vet hoe liever. De 
jongeren deden dat toen al niet meer. 
Ais ze het slachtebeest dan gezien 
hadden, kon de slachter beginnen 
met afhouwen. De vleispoer8 werd 
op de deel gezet en ook een paar 

6 klokhuis = hart 

7 omtrekken = binnenstebuiten keren 

3 vleispoer = hakblok 
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kuipen waarin alles werd gesor
teerd. En dan werd het in de v leeston 
in de kelder ingezouten, zodat het 
allemaal goed in de pekel kwam te 
zitten. De eerste dagen waren de 
vrouwen nog druk met de slachterij. 
Het vet moest gesmolten worden. Er 
moest 'bloodkooke', bloedworst, 
worden gemaakt; hiervoor gebruik
te men grof gemalen roggemeel, 
bloed en kaantjes. Er moest meel
worst worden gemaakt. En vader 
moest vlees hakken op de vleispoer 
voor de vleesworst; hiervoor ge
bruikte men het zogenaamde natte 
vlees, dus geen ham en dergelijke. 
Later deden we dit stukdraaien met 
het vleesmachientje; daar maakten 
we toen ook de worst mee. Eerder 
gebeurde dit met het worsthoomtje, 
waar men de dannen aanstroopte en 
dan met de duim het worstevlees 
inperste. 
V: J a, in vroeger jaren maakte je 
worst met de hand. Dat weet ik nog 
zo best. Had je toch weI 'n paar 
dagen werk. Ik heb 't nooit meer 
gedaan. Dat was bij m'n ouders. Ais 
er 'n koe ingezouten werd, heb je 
allemaal holten in de ton. Dan zetten 
ze daar zo'n bot tussen van de koe; 
die zoutten ze mee; dan had je die 
lege plaatsen mooi dicht. Een week 
of vier of zes later haalde je de grote 
stukken er allemaal nit; het pekel
vlees en de botten bleven liggen. 
Daar at je dan nog 'n heel tijdje van. 



Boerin, gebolpen door een buurvrouw, aan bet 'worsten' 
Diepenheim (Ov.), 1938 

Kon je lekker soep van koken. En die 
grate stukken, die liet je uitlekken en 
dan met een priem gaten in het vlees 
steken en met een touwtje of twijgje 
aan vleesspijlen ophangen aan de 
zolder. 
M: De 'wiem' noemden we dat, waar 
het v lees en spek werd gehangen; dat 
was het stuk aan weerskanten van de 
schoorsteen tot aan de muur, ge
woon op de keuken. We hadden op 
de boerderij een grote kamer, de 
huiskamer, die altijd de keuken werd 
genoemd. Onderaan twee ribben 
van de zolder waren oude paarde
ijzers 9 vastgespijkerd, zodat er twee 
tegenover elkaar kwamen te zitten. 

9 paarde-ijzers = boefijzers 

10 nagelbout = de bil, de ham van de koe 

Daar kon je die houten v leesspijlen 
zo doorheensteken. 
V: Ais 't vlees droog was, kon je er 
mooie plakjes van snijen. 't Was net 
als je nu gewoon rood vlees, rund
vlees, uit de winkel hebt, zo was 't 
ook. Dat was makkelijk als je over
dag es bezoek kreeg en je had geen 
kaas. Er was in die tijd niet zo vee 1 
kaas. Dan kon je gauw 'n nagel
bout 10 uit de wiem halen, 'n plakje 
afsnijen en dan was je klaar. Dat was 
vroeger de mode, als je visite kreeg. 
Ais ze kwamen, moesten ze eerst 'n 
kopje koffie met 'n koekje. Dan 
moest er brood op tafel, wittebrood 
en van alles. Nou, en dan een paar 
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glaasjes. Dan gingen ze effen buiten 
om 't land heen kuieren, de koeien 
zien en zoo En als ze dan weer binnen 
kwamen: ja nog een glaasje; we 
moeten weer op huis aan. Gauw de 
koffie weer klaargemaakt met 
brood. Ja, dat was een hele drukte de 
hele middag. 
M: Vroeger deden we 't vlees meest 
drogen, maar vlees roken deden we 
ook weI wat. We hadden toen nog 
een haardvuur. Ik denk dat toen ik 
van school afging, dat we toen pas 
een kachel gekregen hebben, een 
grote potkachel, zo'n hele wijde. 
Maar alles bleef toen toch precies 
hetzelfde. We stookten hout, heel 
vroeger 'schatten', dat is een soort 
turf, van die grote vierkante stukken, 
die ze hier in de veenachtige gron
den stookten. In de schoorsteen 
rookten we de nagelbouten, en van 
het varken de schenken 11, en ook weI 
een enkele keer van dat kopspek of 
'kinnebakkenspek' zeien we toen. 
Dat werd in de schoorsteen 
gehangen, een eindje boven het 
vuur, ongeveer manshoogte, iets 
hoger. 
V: Deden wij ook. Gerookt vlees 
kreeg je dan. De een yond 't lekker, 
de ander niet. Deed een ieder naar 
zijn eigen. Gerookt bleef wellanger 
goed. Worst kon je ook roken. 

11 schenk = ham van het varken 

78 

M: Ja, runderworst. 
V: Die bleef dan weI beter als wan
neer je ze in de wiem hing. Daar 
werd ie zo hard als een steen; ontzet
tend! Ja, de eerste worst was niet zo 
hard, maar als je 't lang liet hangen, 
droogde 't zo hard op; de versigheid 
ging er dan uit. Je kunt die droge 
worst nou nog kopen. Ik vind ze 
sterk, ik vind 't niet lekker. Later 
zeien ze: je kunt ze ook mooi inzou
ten. Toen zijn we daarrnee begon
nen. Dan liet je ze een of twee dagen 
hangen, tot ze niet meer lekte, ietsjes 
'relk' laten worden, noemden we 
dat, en dan dee je ze allemaal netjes 
in mekaar kronkelen in Keulse pot
ten, dat de hele bodem vol was, dan 
'n laagje zout en dan weer beginnen. 
M: Ja, dat heb je veel gedaan. 
V: Toen was 't veel lekkerder. Je 
moest 't weI van te voren in 't water 
zetten, anders was 't veel te zout, 
want 't stond ook weer in de pekel, 
maar ze bleef mooi en verso WeI een 
beetje zouter. Ik heb ook weI es 
worst geweckt. Die was helemaal 
verso Die was ook niet zout, maar ja, 
vlees wecken, dat was weI mooi, 
maar je moest zo ontzettend secuur 
wezen. Er moest niks gebeuren of de 
flessen konden loskoappen. Dat 
yond ik van 't hele wecken hoor. 
Nee, de diepvries nu ... dat is mooi! 



G.H. BRUSSE-KOSKAMP (geb. 1911) 
Uzerlo (GId.) * 

Wij woonden vroeger heel dicht bij 
de grens, binnen de driehonderdme
terzone. Dat was in Uzerlo. Mijn 
vader was boer; hij had zo'n vijf a 
zes hectare, later zeven a acht. Voor 
die tijd was dat een klein tot middel
matig groot bedrijf. We hadden vier 
of vijf koeien voor de melk, in later 
tijd een stuk of zeven, acht. De melk 
werd aan de zuivelfabriek afgele
verd. Een rond slachten deden we 
eigenlijk niet. Er werd weI vaak -
maar ook niet altijd - een vierdel 
vlees l gekocht van een boer die een 
rond slachtte en die de helft of een 
kwart voor eigen gebroik bestemde 
en de rest aan vierdels of als dat niet 
lukte, per ponden verkocht. 'Uut
ponden' heette dat. Ais je een flink 

* Ge'interviewd op 8 november 1979 

rond had, dan was dat heel wat hoor! 
Voor zover ik me herinneren kan, is 
er bij ons thuis maar een keer een koe 
geslacht en 'uutgepond'. Behalve 
dat vierdel vlees slachtten we nog 
een zwaar varken. Als er twee ge
slacht werden, waren ze meestal wat 
lichter van gewicht. Dat was alle
maal voor een heel jaar voor vijf 
personen. Maar vroeger aten ze ook 
veel vlees. Misschien werd er ook 
weI es een keer een stukje vlees 
gehaald bij de slager, maar nee, dat 
was toch echt een uitzondering. Dan 
moest je naar Aalten, want in lJzer-
10 was helemaal geen slager. 

De mensen in het dorp hadden 
toen vaak ook 'n beetje een boer
derij; die slachtten ook een varken. 
En ik denk dat de arbeiders ook weI 
een varken hadden, want dat was 
veel goedkoper dan dat ze 't in de 
winkel halen moesten. Maar dat is 
allemaal weI van heel vroeger. Toen 
kwamen wij eigenlijk maar heel 
weinig in 't dorp, dus daar kan ik ook 
weinig van zeggen. Ze zijn daar weI 
eerder met de slacht opgehouden 
dan de boeren, dat weet ik weI. Toen 
ik later in Barlo woonde, dat was ook 
op een boerderij, hebben we ook al-

1 een vierdel vlees = een kwart van een koe. Met 'vlees' werd op het platteland 
vroeger vrijwel altijd rundvlees en vrijwel nooit varkensvlees bedoeld (vgl. noot 21 
op p. 15) 
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tijd geslacht. Ik dacht zolang als we 
daar gewoond hebben, tot in '63, 
hebben we het gedaan. Later is het 
helemaal opgehouden. Toen was 't 
ook zo, dan mocht er niet meer thuis 
geslacht worden; dat moest in 't 
slachthuis en daarna kon je hem 
weer terughalen. Maar dat is niet ge
weest zolang wij daar woonden. 

PRODUKTEN V AN DE SLACHT 

In de tijd van de slacht zeiden de 
mensen altijd: "Nou hebben we 't 
weer een tijdje goed!" Dan werd er 
eigenlijk overdadig gegeten, want 
het verse spul, zoals wat vlees, de 
leverworst, de hoofdkaas, de bal
kenbrij en zo, dat mocht niet te lang 
blijven staan. Dat moest een keer op. 

Ais we twee varkens slachtten, 
deden we dat niet tegelijk, maar een 
in de herfst - zeg begin december 
of zo - en een in februari. Het moest 
dan nog weI koud zijn; dat was het 
beste. Ais een varken geslacht was, 
werd het op een ladder gehangen. 
Daar bleef het zeker een nacht over 
hangen, want hoe kouderofhet vlees 
was, hoe beter. De andere dag werd 
het door mijn vader aan stukken 
gesneden. 'Kortm,aken' was dat. Het 
vierdel rund sneed mijn vader ook 
altijd zelf aan stukken. Het heugt mij 
niet meer dat hij het bij een ander 
deed, maar vroeger had hij dat weI 
gedaan, zelfs in Duitsland, hier dicht 
bij de grens. Dat kortmaken kon op 
verschillende mariieren. Ais je een 
bruiloft in het vooruitzicht had bij
voorbeeld, dan werden er extra ham-
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men gesneden. Gewoonlijk werd er 
maar een ham gesneden, maar dan 
sneden ze er twee van een varken. Je 
kon ook helemaal geen hammen 
snijden. Dat kon ook. Dan kreeg je 
meer spek. Een stuk of zes zijden 
spek weI, denk ik. Ja, de middelste, 
dat waren de dikste en dan had je de 
zijkanten nog. Ais ze twee hammen 
sneden, dan had je vier stukken spek 
en sneden ze er maar een, dan had je 
aan de ene kant drie en aan de andere 
twee zijden spek. Zo werd dat hier 
altijd gedaan. Je kon het natuurlijk 
weI anders krijgen. Maar z6 was het 
toch eigenlijk het gebruik. 

Het waren altijd vrij grote ham
men, want er werden meestal zware 
varkens geslacht. Met zo'n ham 
deed je ook een hele tijd. Het bot 
werd er altijd eerst uitgehaald. Dan 
kreegje min of meer iets van een gat. 
Er moest vooral voor gezorgd wor
den, dat daar goed zout in gestopt 
werd, want als daar later een brom
vlieg bij kwam, konden er maden in 
komen. Het gebeurde praktisch 
nooit, maar het kon. Daarom sneden 
ze dat gat ook weI weg, dat je eigen
lijk geen gat overhield. Dan kreeg je 
een ham met 'n beetje 'n punt. 

De zijden spek, dat was dik spek. 
Hoe dikker, hoe beter! Maar aIle 
zijden hadden ook een dikke en een 
dunne kant. De rugkant was het 
dikste, naar de buik liep het smaller 
toe. Je had ook nog het echte buik
spek. Daar werd een heleboel van in 
de leverworst gebruikt. 

Ais het kortmaken klaar was, dan 
werd alles ingezouten, behalve de 



Een varken op de ladder (omgeving Winterswijk, 1965) 

lever, de kop, het vet en een klein 
gedeelte van het vlees dat bijna di
rect gebruikt werd. De worst en de 
hoofdkaas werden gemaakt. Het vet 
- dat is de reuzel en zo - werd 
uitgebraden; dat werd vaak in een 
kleine Keulse pot gedaan. De kaan
tjes werden eruit geschept voor de 
balkenbrij. Ais ze nou dachten dat ze 
erg veei kaantjes hadden, dan werd 
ie in twee keer gekookt, want bal
kenbrij konje niet zo lang bewaren. 
De helft van de kaantjes werd dan 

bewaard; die konden weI even staan. 
De kaantjes werden in een grote pan 
met water aan de kook gebracht en 
dan werd er heel voorzichtig meel op 
gestrooid, boekweitemeel. Ik geloof 
dat sommigen er nog weI eens anijs 
doordeden, maar dat hebben wij 
nooit gedaan, aIleen een beetje zout. 
En dan maar roeren, steeds maar 
roeren totdat het z6 stijf was dat je 
eigenlijk niet meer roeren kon. Dan 
was 't pas goed. De balkenbrij werd 
in schalen geschept en later sneed je 
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daar een homp uit; die werd aan 
plakken gesneden en die werden 
weer in erg veel vet gebakken. Het 
was heel erg vet, want er zaten ook al 
veel kaantjes in. 

De balkenbrij werd in de tijd van 
de slacht 's morgens met zwart
brood2 gegeten, in plaats van panne
koeken. Vroeger aten ze meestal 
elke morgen pannekoek, alleen zon
dagsmorgens niet. Ais ze uit bed 
kwamen, aten ze vaak een sneetje. 
Dan: melken, varkens voeren, kal
veren drinken geven en zo, en dan 
werd er zo tegen half acht, acht uur 
pannekoek gegeten, vrij dikke spek
pannekoek, met stroop of ook weI 
met boter; dan was het nog niet vet 
genoeg, dus nog maar eens weer 
boter d'r bovenop. Er werden ook 
weI eens kaantjes op de pannekoek 
gestrooid; 'schraov'n-pannekoe
ken' waren dat, want hier zeiden ze 
tegen kaantjes 'schraoven'. De dok
ter hier zei weI eens: "Ze eten zich 
ziek aan de pannekoek, maar ze eten 
zich weer gezond aan de kamemelk
sepap 's avonds", want's avonds om 
half negen, negen uur werd er altijd 
pap gegeten. 

. Voor het inzouten moest je in die tijd 
he Ie grote zakken zout halen, want 
op het spek werd extra veel zout 
gedaan, handenvol, veel meer dan 
op het vlees van het rund. Voor spek 
moest ook grof zout komen. Voor 
rundvlees of voor de worsten werd 

2 zwartbrood = roggebrood 

J hipse = bovenpoot 
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gewoon fijn zout gebruikt. Alleen 
voor 't spek en de hammen grof zout. 
Dat was beter dan het fijne zout. Of 
het nou sterker was? Ik weet het niet. 
Ik denk dat het wei zouter was. 

De houten kuip stond altijd in de 
kelder. Daar kon een heel varken in 
en dan was er altijd nog ruimte over. 
De kuip werd altijd eerst een poos in 
water gezet. Je had soms dat ie lekte. 
Dan zeiden ze hier: ze is 'rop' ge
worden. Er moest dan een tijdje 
water in staan en dan trok 't weer 
dicht. Daama werd ie goed schoon
geboend met sodawater. De kuip 
werd eigenlijk nooit ergens anders 
voor gebruikt dan voor de slacht, 
maar dat inzouten duurde ook weI 
een hele tijd, want als het spek en de 
hammen eruit werden gehaald, werd 
verder alles in de pekel gelaten. De 
ribbetjes bijvoorbeeld, die bleven 
altijd in de pekelliggen en het buik
spek dat over was van de leverworst 
ook. 

Onder in de kuip werden meestal 
de hammen gelegd; die werden aan
gevuld met pootjes en hipsbeentjes3 

tot het een beetje mooie, gelijke laag 
was. Dat kwam later allemaal in de 
pekel te liggen. Er moest zoveel zout 
op alles zitten, dat het vanzelf pekel 
werd. De grote vierkante zijden spek 
werden er in de midden bovenop ge
stapeld, dat er 'n toren spek op 
kwam, een voor een, met de zwoerd
kant naar beneden. Dat deed men 
altijd zo, waarom weet ik niet. Het 



spek kwam niet meer allemaal in de 
pekel. Dat hoefde ook niet, dat 
moeht droog blijven. Maar aan ham 
zit meer vlees; ik denk dat het daar
om ook in de pekel moest liggen. 

Sommigen zeiden: met een dag 
of negen kan het spek uit het zout. 
Anderen zeiden: veertien dagen. De 
ene slaehter of de andere was daarin 
versehillend. Bovenop de kuip wer
den dan een paar houten spijlen ge
legd en daar werd het spek op ge
legd, dat het een beetje kon uitlek
ken. Verder sehraapten ze soms het 
ruwste zout er nog een beetje af, 
maar dat gaf niks. Dat droogde weI 
op. Daarna werden er aan weerskan
ten gaten door de zijden gepriemd en 
dan werden ze aan een touw - een 
vrij dik touw, want ze waren nogal 
zwaar - te drogen gehangen in de 
'wieme'. Roken werd bij ons thuis 
nooit gedaan en ik geloof ook niet 
dat het hier vroeger veel gedaan 
werd. 

Aan de zolder in de woonkeuken 
had je vroeger balken. Tegen de bin
nenkant van die balken werd een 
plankje gedaan en daar kwamen dan 
ronde stokken of spijlen op te han
gen. De zijden spek werden aan zo 'n 
'spiel' opgehangen. Dat was de 
'wieme' . Daar moest het droog wor
den. Daarom hing het ook in de 
woonkeuken, omdat daar gestookt 
werd. Anders werd het niet goed 
hard. Ais spek gedroogd wordt, 
wordt het hard. Dat is lekker. Ze 
deden weI eens van dat spek z6, niet 
gekookt dus, op het brood snijden. 
Vond ik Iekker. Je kunt tegenwoor-

dig nog weI spek kopen voor het 
brood, ontbijtspek, maar dat is zo 
kliederig, niet eeht lekker hard. Spek 
hoort een beetje hard te zijn, vind ik. 
Ret gedroogde spek van vroeger 
werd ook weI in de pannekoek 's 
morgens gegeten of gebraden bij het 
middageten. Op dat gebakken spek 
was ik niet zo dol. 

Sommigen lie ten het spek altijd 
maar door in de wieme hangen; 
sommigen deden het ook in een 
spekkist als het droog genoeg was. 
Die stond meestal op zolder, of op 
een opkamer. Ret was een grote 
vierkante kist, waar een deksel op 
gesehoven kon worden. Aan de bin
nenkant waren aan weerskanten 
weer van die plankjes gesiagen. 
Daarop konden stokken hangen. De 
kist was zo hoog, dat de zijden spek 
niet op de bodem kwamen. Waarom 
of ze het spek daar nou in deden? Ik 
denk dat het was, omdat het in de 
keuken te warm werd en dat het dan 
gauwer garstig werd, want spek 
moest weI goed droog worden, maar 
als het in de wannte bleef hangen, 
werd het garstig. Dan werd het geel 
en smaakte het ranzig. Je kon het dan 
nog weI op brood gebruiken. Dat 
ging nog weI. De geelste kantjes 
waren dan voor 't brood, want vroe
ger at je vaak een snee witte brood 
met een snee roggebrood, en op rog
gebrood smaakt spek toch altijd. 
Maar als je 't dan ging bakken of zo, 
dan was 't toeh eeht niet lekker. Oh, 
sommigen lustten het weI hoor, 
maar ik yond het vreselijk. 

Ais er teveel buikspek was voor 
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de leverworst, dan legden ze dat 
teveel soms ook in de pekel; dat 
werd dan meegekookt met de stamp
pot. Maar ze hingen het ook weI op 
om te drogen en de ribbetjes ook. 
Vanheel vroeger kan ik me nog 

uitlekken en dan ging ie ook in de 
wieme. De hammen waren allemaal 
voor z6, rauw op brood. Maar als we 
bruiloft hadden, vijfentwintigjarige 
bruiloft of een gewone bruiloft, dan 
werden ze gekookt. Dat weet ik nog 

Met een gaffel werd het spek e.d. uit de wieme gehaald 
(Staphorst, 1944) 

goed. Ik was vijf
tien toen mijn 
vader en moeder 
vijfentwintig jaar 
getrouwd waren. 
Ze hadden de 
hammen er toen 
extra voor gesne
den, want ja, je 
moest natuurlijk 
genoeg hebben. 
Er kwamen dan 
vrij veel mensen 
en dan gingen er 
een paar hammen 
door. Dan waren 
er van die lange 
tafels... en maar 
schransen! Hele
maal op gingen 
die hammen mis
schien niet. Er 
was ook altijd 
weI een beetje 
afval. De zwoerd 
werd er natuur
lijk afgesneden. 
Voor jezelf, voor 

voorstellen, dat er van die lange rib
ben - want die lieten ze aan mekaar 
- in de wieme hingen. 

De ham moest langer in het zout 
blijven dan het spek, weI zo'n drie 
weken. Die moest ook eerst even 
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thuis, bleef die er 
meestal aan, maar dan werd ie er 
afgesneden. Die moest je zelf maar 
opeten. En je had natuurlijk ook weI 
es, dat er van die gele kantjes aan 
zaten, die werden er ook een beetje 
afgesneden. Dat kon je ook zelf weI 



opeten. 
Maar gewoonlijk werd de ham's 

middags om vier uur op tafel gezet. 
Tenminste bij ons. Ik: denk niet dat 
iedereen vroeger ham sneed. Later 
werd dat ook aIlemaal anders. Van 
zo 'n ham kon je een hele tijd snijden, 
want er werden altijd dunne plakjes 
gesneden met een goed scherp mes. 
Meestal werd de ham even van de 
zolder gehaald met zo 'n lange York, 
want dat was die rauwe ham die in de 
wieme hing. Dan werden er wat 
plakken afgesneden voor 't brood
't kon zijn ook voor de volgende dag 
- en dan ging ie weer naar boven. 
am vier uur werd er meestal wegge4 

en roggebrood gegeten. Dat werd op 
elkaar gelegd; steeds een snee weg
ge en een snee zwartbrood erop, en 
verder dus rauwe ham, of 'nagel
holt' - wat we nu rookvlees noe
men -, of soms ook kaas. 

Ais worst werd aIleen metworst 
en leverworst gemaakt, verder niet. 
Bloedworst hebben ze bij ons nooit 
gemaakt. Het bloed lieten ze ge
woon weglopen. Van het rund 
maakten wij ook geen worst, maar 
dat komt omdat wij eigenlijk niet 
echt een rund slachtten. Dus daar 
weet ik weinig van. En verder werd 
er hoofdkaas gemaakt, maar dat is 
natuurlijk geen worst. Voor hoofd
kaas werd de hele kop gekookt. AIle 
botjes en zo werden eruit gehaald. 't 
Vlees werd goed door mekaar ge
roerd en dan gingen er meestal 
kruidnagelen door; 'nagelgruis' zei-

4 wegge = wittebrood 

den ze vroeger, maar dat is hetzelfde 
dacht ik. Dat werd in een kom ge
daan en dan werd het vanzelf stijf. 
Omdat het gekookt was en als je 't 
goed koud bewaarde, bleef het weI 
even goed, maar niet lang natuurlijk. 

Wat ik mij van vroeger uit mijn 
jeugd van de leverworst herinner, 
werd de lever eerst gekookt. Later 
zei de slager: die moet je niet koken, 
die moetje rauw nemen. Maar mijn 
moeder kookte die nog. De lever 
werd fijngemaakt. Een vleesmolen
tje hadden we niet, dus aIles moest 
met 't mes gebeuren. Verder kwam 
er spek, rauw buikspek bij; dat werd 
in blokjes gesneden. En er kwamen 
kruiden bij natuurlijk: zout en gem
ber geloof ik, ja, een klein beetje 
gemberpoeder. En er werd ook meel 
doorgedaan. De leverworst ging in 
de dikke darm. De veevoederpot, of 
ook weI de 'mantelpot', werd half
vol water gezet en daar gingen die le
verworsten aIlemaal in. 'tMoestniet 
koken, maar eigenlijk zo tegen de 
kook aan blijven; anders kookten ze 
stuk. Dat was lekkere leverworst 
hoor, maar die moest weI eerst opge
geten worden, want die kon vlug 
bederven, maar het duurde toch ook 
weI een drie weken. 

De gewone stukken vlees van het 
varken - het 'met' noemden ze dat 
- werden niet ingezouten. Die 
werden voor de metworst gebruikt. 
Aan de ham en de ribbetjes zat ook 
weI veel vlees, maar de rest van het 
vlees was voor de worst. Er werden 
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ontzettend veel metworsten ge
maakt. Daar ging alleen vlees in, 
rauw vlees, geen spek. Dat vlees 
werd gezouten en er ging peper in. Ik 
geloof niet dat mijn moeder er ver
der zoveel anders in deed, maar ik 
denk weI dat er vrij veel zout in dat 
vlees ging. 

Metworst ging in de dunne dar
men. Ais ze er niet genoeg hadden -
of je had ook weI es dat een varken 
hele slechte darmen had, heel dun, 
dat ze bijna niet te stoppen waren of 
het ging er alweer door -, dan koch
ten ze darmen bij de slager. Om de 
worsten af te sluiten werd er eerst in 
de darm een worstpin geprikt. Die 
sneden ze vaak nog zeif. Dat waren 
gewone pinnen van hout, net ais je 
nu prikkers hebt, maar niet zo mooi 
en glad natuurlijk. Daama werd de 
worst gestopt en dan werd de andere 
kant van de worst er zo bij aange
prikt. Dan was ie dicht en rondo Zo 
ging dat toen. 

Vroeger werd metworst nog weI 
es gedroogd, maar dat is heel, heel 
vroeger dat mij het heugt, dat ze aan 
die spijltjes hingen. Ze bleven daar 
hangen tot ze opgebruikt waren. 
Maar je kreeg dan echt harde wor
sten, als je ze droogde. Ais je ze 
kookte, bleven ze toch nog vrij hard. 
Later werden ze in het zout inge
maakt, in zo'n Keulse pot. Dan ble
ven ze gewoon soepel. Dat was weer 
iets nieuwer dan het drogen. De een 
deed het weI, de ander niet; dat was 
verschillend. De pot werd eerst goed 
schoongemaakt; een laag zout d'r 
onderin en dan de worst er zo in de 
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midden mooi rond in leggen, net zo 
lang totdat de laag dicht was. Goed 
aandrukken. Dan werd er een flinke 
laag zout op gestrooid en zo maar 
steeds verder. Bovenop werd een 
plankje gedaan met een steen, niet 
zo 'n zware steen. Er moest ook weer 
zoveel zout op, dat het vanzelf pekel 
werd. De pot werd in de kelder gezet, 
want de worst hoefde niet droog te 
staan. Vroeger waren de kelders 
meestal niet erg droog. Je had kel
ders genoeg waar 's winters water in 
kwam. De huizen waren toen anders 
gebouwd. Er was niet eerst zand 
onder gebracht, dus het was allemaal 
veel vochtiger van beneden op. 

De worst bleef in het zout liggen 
tot hij gegeten werd. Soms moest het 
bovenste uit de pot nog weI es afge
goten worden. Ik denk dat dat van de 
darmen kwam, die erom heen zaten. 
Er werd dan weer opnieuw een beet
je zout op gedaan dat het weer vers 
werd. 

De metworst werd bij de warme 
maaItijd gebruikt. Die werd meestal 
meegekookt in de erwtensoep, in de 
zuurkooI, eigenIijk in alle so orten 
stamppot weI, snijbonen en van al
les, behalve in wortels; daar werd 
altijd rundvlees voor gebruikt; met 
varkensvlees was dat niet lekker. De 
worst werd ook weI es gekookt en 
dan gebraden. Ais ie gekookt was, 
dan sneed mijn moeder er een stukje 
af; hij werd gespleten en dan gebra
den. Dat was weI lekker. En die 
gedroogde worst van vroeger werd 
soms ook weI gewoon, zonder ge
kookt te zijn, op brood gesneden. 



Daar yond ik helemaal niks aan. Oat 
was echt hard, maar sommigen von
den 't wellekker. 

De worst die ingezouten was, 
moest eerst een paar dagen in water 
gelegd worden dat telkens ververst 
werd, om het zout er enigszins uit te 
laten trekken. De ribbetjes en het 
buikspek ook. Die werden altijd in 
de stamppot en zo en in erwtensoep 
gelijk meegekookt. Maar voor ze 
gebruikt werden, werden ze een dag 
of twee tevoren in water gelegd; 
tussendoor werd er nog eens vers 
water op gedaan en toch yond ik het 
altijd nog te zout. Oat yond ik weI 
erg toen, als 't zo zout was. 

Het inzouten is eigenlijk opge
houden toen de inmaakflessen kwa
men. Ik: was toen misschien dertien, 
veertien, vijftien jaar, dus 1925 zeg 
maar, zoiets. Het spek en de ham
men werden toen nog wei gezouten 
en gedroogd, maar van het vlees 
werden toen echte stukken braad
vlees gesneden. Het braden van 
vlees kende men vroeger niet. Oat is 
ook meer van later. Het zoute vlees 
werd nooit gebraden. Toen het verse 
vlees kwam, dat heugt me nog, dat 
mijn moeder dat ook eerst kookte en 
daama braadde. Oat was niet zo lek
ker. Later leerde ze weer van de een 
of ander, dat je 't eerst braden kon en 
daama koken, of sudderen dan zal ik 
maar zeggen. 

Het vlees dat in flessen ging, 
werd soms eerst gekookt, soms eerst 
gebraden. De ribbetjes en zo werden 
met bot en al gekookt en in flessen 
gedaan. Je had vroeger van die hoge 

tweeliterglazen; daar kon heel wat 
in. En echt de mooie vleesstukken, 
die werden eerst gebraden voor ze in 
de fles gingen. Wat niet mooi was, 
dunne stukjes en zo, werd in de worst 
gedaan. Je moest weI zorgen dat 't 
daama lang genoeg in de flessen 
kookte en je moest ze natuurlijk ook 
controleren, maar het gebeurde toch 
niet vaak dat er flessen opengingen. 
Er is vroeger heel wat in flessen in
gemaakt. Je moet ook niet vragen 
hoeveel inmaakvlees sommigen 
hadden! 

Van het rund ging toen ook veel 
in inmaakglazen. Oat ken ik eigen
lijk nog het beste. Want van dat 
vierdel rund dat we kochten, werd 
vroeger 't meeste ingezouten, niet 
gedroogd. Eigenlijk werd aIleen de 
nagelholt maar opgehangen om te 
drogen. De rest lag praktisch aIle
maal in de pekel; later ging dat dus 
aIlemaal in flessen. De stukken met 
de grootste botten niet; die deed men 
nog in 't zout en die werden zo vlug 
mogelijk opgegeten, dat ze niet al te 
zout werden. 

Het uitgebakken rundvet deden 
ze vroeger in een Keulse pot; daar 
moest geen zout bij in, want dan 
werd het vochtig en dat mocht niet. 
Het heugt me ook, dat ze het weI 
eens in een endeldann deden en die 
werd dan ook in de wieme gehangen. 
Die endeldarm kochten ze bij de 
slager; die werd eerst goed schoon
gemaakt en dan werd daar 't vet 
ingedaan; dan werd ie dichtgebon
den en dat bleef heel ~oed. Het vet 
werd hard. Ik: weet weI dat mijn 
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moeder dan zo die darm er een eindje 
aftrok en dan sneed ze er plakjes af 
en die gingen in het eten. Daama 
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ging die darm niet meer terug in de 
wieme, want dan kon je hem niet 
meer dichtmaken. 



O. TIMMER (geb. 1903)* 
Nieuwaal (Old.) 

Aan mijn jeugd heb ik nog een heel 
levendige herinnering. Nieuwaal 
was een kleine gemeenschap die ei
genlijk aIleen uit boeren en arheiders 
hestond. Andere groepen waren er 
niet, behalve een gezeten aannemer 
en een paar onderwijzers en een 
onderwijzeres. 

Ik ben er in 1903 geboren. Vader 
en moeder waren beiden van boeren
afkomst, maar mijn vader werd, 
nadat ze acht jaar getrouwd waren, 
bakker. We hadden dus een brood
bakkerij met kruidenierswinkel en 
daarbij nog een klein boerenbedrijf. 
Ten behoeve van de afdeling 'boer
derij' had mijn vader wat land aan
geschaft; ook had hij wat gekregen 
doorvererving; alles bij mekaarzo'n 
drie a vier bunder. Het was gedeelte-

* Getnterviewd op 4 september 1980. 

lijk bouw- en gedeeltelijk weiland. 
Op het erf liep altijd een koppel kip
pen; we hadden twee of drie koeien, 
wat jongvee, en een paar paarden. 
Mijn vader bediende zijn klanten na
melijk altijd met paard en kar. Ook 
hadden we nog twee a drie geiten; 
enerzijds voor de melk, anderzijds 
voor de mest. 

Over het algemeen was de voed
selvoorziening bij de boerenbevol
king gelijk aan die bij ons. Bij de 
arheiders lag dat anders. Door de 
lage lonen van die tijd moesten zij 
met veel minder doen. Vaak waren 
ze aangewezen op de opbrengst van 
een stukje land dat ze hadden kun
nen huren, of van een eigen stukje 
grond bij hun woning. Daarop teel
den ze dan aardappels, groentesoor
ten en dergelijke. Door deze mensen 
werd veel pap gegeten. De grondstof 
hiervoor was karneme1k of zoete 
melk. Dat was goedkoop; volle melk 
ongeveer tien cent per liter, karne
melk twee cent. Een of meer eigen 
geiten zorgden vaak voor zoete 
melk. Enkele centen voor boekwei
temeel of bloem had men vaak nog 
weI, en ook stroop was goedkoop. 
Wie kans zag, nog enkele kippen te 
houden, beschikte over wat eieren 
en af en toe een slachtkip. Van zuinig 
opgespaard geld werd voor onge-
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Oude spekkuip uit Nieuwaal, nu in gebruik als plantenbak 

veer tien gulden een big gekocht en 
die werd opgefokt met alles wat ze 
maar aan afval grijpen en vangen 
konden. Lukte het om het varken 
maar enigszins 'vet' te krijgen, dan 
werd het geslacht en tot de laatste 
kruimel benut. Voorlopig had men 
dan weer wat op het bordo Was de 
voorraad op, dan moest men weer 
zonder doen, want voor een gang 
naar de slager was geen geld. 

PRODUKTEN V AN DE SLACHT 

Bij ons thuis werden er 's winters 
meestal twee varkens geslacht. Daar 

zijn we in 1925 mee gestopt. Oor
spronkelijk waren we met een be
hoorlijk groot gezin: vader, moeder, 
vijfjongens en twee meisjes, maar in 
'25 waren er nog maar vier perso
nen: moeder, twee broers en ik. De 
'boerderij' werd toen afgeschaft, en 
sindsdien aten we 'van de slager' 1. 

Maar ik herinner me nog levendig 
hoeveel werk en vakkundigheid er te 
pas kwam bij het slachten van een 
varken. Het inzouten van de zijden 
spek, de hammen en het 'korte' spek 
- dat waren de kleinere gedeelten 
- deed mijn moeder zeif. Ik heb er 
vaak bij gestaan ais ze hiermee bezig 

1 Doordat er in Gelderland al diverse interviews over de conservering van het 
varken waren afgenomen (zie bijv. het verhaal van mevrouw Brusse), werd de heer 
Timmer daar - tot zijn spijt - niet uitvoerig over ondervraagd. 

90 



was. De grotere en kleinere stukken 
werden precies aansluitend in een 
'kuip' gedrukt met het nodige zout 
ertussen. Die kuip was een half-hoge 
regenton, die ook weI als wastobbe 
gebruikt werd als hij leeg was. Na 
enkele weken gingen de grote stuk
ken naar de boerderij van de een of 
andere oom om daar gerookt te 
worden in een grote, open boeren
schouw boven een houtvuur. Dit 
gebeurde met een bepaalde hout
soort; ik weet niet meer welke. Dat 
roken was weer een kunst op zich
zelf, want dat mocht niet te hard 
gaan. Ais ze gerookt waren, kwamen 
die stukken weer terug en dan wer
den ze bij ons op de meelzolder 
gehangen. Verder maakte moeder 
van de diverse onderdelen van het 
varken metworst, hoofdkaas, bal
kenbrij enz., want bijna alles wat de 
'slachtvarkens' opleverden, werd 
benut. 

AARDAPPELEN 

Het bouwland werd hoofdzakelijk 
gebruikt voor de verbouw van sui
kerbieten en aardappels, soms ook 
voor wat tarwe of haver. De suiker
bieten gingen naar de een of andere 
suikerfabriek. De aardappels voor 
eigen gebruik werden vorstvrij op
geslagen; de rest werd verkocht. On
ze eigen wintervooIiaad kwam in de 
schuur waar ook de stallen waren. 
Vroor het al te hard, dan werden ze in 
de kelder opgeslagen. Ais er geen 
plaats genoeg was, of als ze lang 
bewaard moesten blijven, dan wer-

den de aardappels ingekuild in de 
grond achter de schuur waar zomers 
mangelwortelen - dat was het 
wintervoer voor het vee - gestaan 
hadden. Dan werd daar een kuil 
gegraven van ongeveer zes bij drie 
meter; de grootte was afhankelijk 
van de hoeveelheid aardappels die er 
in moest. Eerst ging er een laag stro 
in; daarop de aardappels, weer een 
laag stro - of ook weI aardappel
zakken - en daaroverheen een flin
ke laag grond. De kuil was lang
werpig met afhellende kanten; hij 
was zo'n halve meter diep en rond
om werd er een groef gegraven van 
ongeveer zestig centimeter breed en 
dertig a veertig centimeter diep. Die 
groef diende voor de afwatering. De 
aardappels lagen in die kuil vorst
vrij, behalve als het zeer hard vroor, 
want ik weet nog dat ze bij zeer 
strenge vorst eens heel bezorgd wa
ren voor bevriezing. Toen hebben ze 
het ijs in de sloot stukgehakt en de 
kuil met een flinke laag water over
goten. Het water bevroor natuurlijk 
ogenblikkelijk tot een laag ijs en 
vormde zo een natuurlijke bescher
ming voor de inhoud van de kuil. 

De voorraad aardappels in de 
schuur of in de kelder werd altijd 
eerst opgemaakt. De kuil werd pas 
opengemaakt als de kans op vorst 
voorbij was. Dan haalde men eruit 
wat nodig was en dekte hem weer 
toe. Dat ging zo tot de kuil helemaal 
op was. Ais men nog voorraad had 
wanneer er al 'nieuwe oogst' was, 
dan werd de rest verkocht of als 
varkensvoer opgemaakt. 
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ging geweldig! 
Omdat we voor die 
molen huur moes
ten betalen - een 
kwartje per uur bij
voorbeeld - werd 
eerst alles kant en 
klaar gezet. Dan 
ging iemand de 
molen hal en; die 
werd aan de tafel 
vastgeschroefd en 
met man en macht 
werd aan het snij-
den begonnen. In 

Bonenmolen. Doordat de draaias haaks op de as van de 
messenschijf stond, kon de beweging door middel van 

een tandwiel versneld worden 

een mum van tijd 
waren aIle bonen 
gesnipperd. Een 

GROENTE 

Achter het huis hadden we een 
moestuin voor de dagelijkse groen
ten. Voor de inmaak haalden we er 
aIleen nooit genoeg uit. Daarvoor 
werd altijd in Zaltbommel op de 
markt bijgekocht. Snijbonen bij
voorbeeld werden per baalzak ge
kocht. Voor de inmaak ervan werd 
de he Ie familie gemobiliseerd, want 
die bonen moesten eerst 'gehaard' 2 

worden. Daama werden ze gewas
sen en gesneden. Toen we zelf nog 
geen molentje hadden, huurden we 
er een bij de smid in het naastbijzijn
de dorp, in Gameren. Die had er een
tje met een versnelling d'rop; dat 

2 bonen haren = bonen afhalen 
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man moest draaien 
en de rest moest in

stoppen. En dan gauw met de molen 
op de fiets terug naar de smid. Soms 
hadden we hem langer dan een uur 
nodig; dat vonden we erg, want dan 
kostte het twee kwartjes en dat was 
toen een hoop geld. We hadden toen 
heel veel bonen nodig, want we 
waren een groot gezin. Ik meen dat 
we weI twee of drie grote Keulse 
potten vol met snijbonen in de kelder 
hadden staan. Dat was een vorstvrije 
kelder onder de bijkeuken, die mijn 
ouders daar zelf in aan hadden laten 
brengen. 

Voor het inmaken van de groente 
werd gewoon keukenzout gebruikt, 
maar in de slachtperiode - novem
ber, december- hadden we thuis in 
de winkel ook een ander soort zout, 



zogenaamd 'grof zout'. Daar werd 
verder het hele jaar nooit naar ge
vraagd, alleen in de slachttijd. Bij 
het inmaken van de slacht moest dat 
er perse bij, keukenzout en grof zout 
doormekaar. Waaromdatwas, weet 
ik niet precies, maar dat was traditie. 

Het inzouten werd door moeder 
zelf gedaan. Dat was vooral vrou
wenwerk, maar vrouwen en meisjes 
die ongesteld waren, mochten niet 
bij de inmaak helpen. Het aanraken 
van het spek enzovoorts bevorderde 
in die omstandigheden het bederf. 

De dochters leerden de inmaak 
van hun moeder. Mijn moeder had 
het dus van haar moeder geleerd. 
Alleen bestond die bonenmolen in 
haar jeugd nog niet. Toen hadden ze 
een speciaal apparaatje van onge
veer zeven, acht centimeter lang, 
gemaakt van heel dun ijzerdraad, 
met aan weerskanten een krul van 
twee- of drie rondingen van zo'n 
centimeter doorsnee. Dat apparaatje 
kon je over de snee van een mes 
schuiven. Schoof je het mes in de 
eerste ring, dan stond het fijn gesteld 
en kreeg je fijne snippers; schoof je 
het in de tweede ring, dan gaf het 
grove snippers. Dat ijzerdraadje was 
stomp en sneed dus zelf niet; het 
hield alleen de afstand maar op peil. 

De bonen werden rauw in van die 
hoge, bruine Keulse potten inge
maakt. Dat waren buikige potten 
met twee oren. Je had ze in verschil
lende groottes. Eerst ging er een 
laagje van die gesnipperde bonen in 
de pot, ongeveer een paar flinke 
handen vol, daar zout overheen, 

weer een laag snijbonen en telkens 
met de vuist flink stevig aandruk
ken. Dat ging net zo lang totdat de 
pot helemaal vol was. De verhou
ding was ongeveer een op vijf: vijf 
kilo bonen, een kilo zout. Na een 
tijdje was het zout er helemaal door
getrokken. Er boven overheen 
kwam een schoon linnen doekje en 
daar ging een plankje op, dat net nog 
door de opening van de pot kon en 
daarop kwam een grote keisteen of 
een stuk bazalt. Dat was om 't zaakje 
aan te drukken. 

Ais de bonen nog niet gebruikt 
werden, werden ze zorgvuldig in de 
gaten gehouden. Op bepaalde tijden, 
om de veertien dagen of zo - dat 
luisterde niet zo precies - haalde 
moeder die steen, dat plankje en die 
doek d'raf. Dan werd de doek uitge
wassen dat het bijvoorbeeld niet 
ging schimmelen, en dat plankje en 
die steen werden afgeschrobd om te 
voorkomen dat het ging stinken. 

Was het zover dat de snijbonen 
gegeten werden in de winter, dan 
moesten ze een dag tevoren worden 
'afgekookt', een poosje in ruim 
water koken. Dat gaf een verschrik
kelijk onaangename lucht. Had ik 
persoonlijk ook een vreselijke hekel 
aan. Ais ik daaraan denk, ruik ik die 
snijbonenlucht van zaterdags nog ... , 
die hangt me nu nog in mijn neus. 
Naderhand werden ze opnieuw met 
schoon water opgezet. Het merk
waardige was dat die vieze lucht dan 
helemaal verdwenen was. 

Op zeker moment ben ik snijbo
nen in papflessen in gaan maken. 
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Oat ging prima. Ik heb dat enkele 
winters gedaan. Oat was in de derti
ger jaren. Moeder was toen al tame
lijk oud en ik woonde met haar aI
leen; de anderen waren allemaal ge
trouwd. Een van mijn zusters zei: 
"Oat is zo doodeenvoudig. Ze blij
ven prima en je hebt die afkooklucht 
niet. En 't is ook heel makkelijk, 
want je haalt een fles leeg en je hebt 
precies genoeg voor twee perso
nen." Ik weet niet of zij het ook weer 
"an iemand overgeleverd had gekre
gen, maar toen hadden we van die 
papflessen met een bierflessluiting. 
De opening was zo wijd als van een 
melkfles nu. Vijf kilo snijbonen, 
vermengd met een kilo zout en dan 
de flessen maar volproppen. Met een 
zelf gemaakt apparaatje met lange 
steel stampte ik ze goed vast. Boven
op moest er een laagje pekel komen 
te staan. De stop d'rop en zo gingen 
ze de kelder in. Een hele rij stonden 
er. En dan zei moeder: "Ik wil snij
bonen eten, maar jij moet ze uit de 
fles halen, want daar heb ik geen ge
duld voor." Daarvoor had ik ook 
weer speciaal een apparaatje ge
maakt en daarmee peuterde ik ze d'r
uit. Het was een heel werk, maar het 
loonde de moeite, want... die af
kooklucht was weg! 

Snijbonen - wij noemden ze 
altijd groene bonen, in ons dialect 
'gruun'n bone' - werden vroeger 
niet apart als groente gegeten. Oat 
kwampas later. Nee, 'gruun'nbone' 
was in de winter speciale zondags
kost: snijbonen en daar witte bonen 
doorheen. Een wonderlijke traditie. 
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Nog zeggen ze: "We ete vandaog 
gruun mt witte". De snijbonen wer
den samen met de witte bonen in een 
pot of pan gekookt, met daarin ook 
altijd een stuk ham en een 'ringel' 
worst; twee soorten vlees dus. Zo'n 
stuk ham heette een 'harst' en die 
'harst' bestond uit een zwoerd, een 
laag vet spek en een laag mager spek. 
Zo 'n maaltijd was voor ons altijd 
een traktatie! Ais kind had ik dat veel 
liever als verse bonen. De witte 
bonen waren voor het koken een 
poos in ruim water gezet. Dan zwol
len ze mooi op en werden beter gaar. 
Aparte jus kwam bij zo'n maaltijd 
niet te pas. Door het samen koken 
was alles tot een drabbig geheel 
geworden waardoor geen aparte jus 
nodig was. 

Het was vroeger geen gewoonte dat 
ieder voor zichzelf opschepte. Wij 
kregen onze portie 'gruun mt witte' 
door moeder op ons bord geschept 
met daarbij onze portie spek en 
worst en het nodige 'vocht'. Wenste 
iemand meer, dan kreeg ie dat weer 
door moeder opgeschept. Vroeger 
waren dat soort gewoonten toch heel 
anders. Een andere gewoonte was 
bijvoorbeeld, dat moeder een diep 
schoteltje - van een kop-en-schotel 
- met braadsaus middenin de 
schaal met aardappelen zette als ze 
vers vlees gebraden had. Daarin 
doopten wij onze stukjes aardappel. 
Ze ging dus niet met de juspan rondo 
Ik vond dat toen weI een leuk spelle
tje, maar later begreep ik dat ze dat 
uit zuinigheid deed. Van de 'bij-



spijs' - het spek en de groente -
kreeg ieder zijn deel op z'n bordo 

Ook het broodeten ging toen heel 
anders. Over de keukentafel was een 
stevig tafelzeil gespannen dat aan de 
onderkant vastgezet was. Daarop 
werd voor ieder, zonder tafellaken 
of bordje, zijn stapeltje klaarge
maakte boterhammen gelegd. Oat 
waren meestal 'dubbele' boterham
men; beide sneetjes weI geboterd, 
maar met maar een plak kaas of iets 
dergelijks d'rop. Als kinderen zei
den wij later, dat daar een schoteltje 
(van een bijbehorend kopje) onder 
hoorde. Oat werd later weer gevolgd 
door een klein model boterhambord
je en daarna kwam het normale ont
bijtbord onder het brood. Met de 
kopjes ging het net zoo Eerst had je 
bij de boterham een kop zonder oor 
en geen schotel, later een kop met 
oor, maar nog zonder schotel; daar
na een normale kop-en-schotel. On
dertussen was ook het gebruik van 
een ontbijtlaken ingevoerd. Wij wa
ren hierbij vaak voorlopers. Ande
ren volgden meestal weI, maar er 
was ook wei eens kritiek. Ons kwam 
weI eens ter ore dat mijn moeder zo 
'gruts'3 was, want wij aten van 
'gedekte taofels' ! 

Nog iets over die witte bonen die 
door de snijbonen gingen. Oat waren 
eigenlijk 'stamprinsessen' . Die 
struiken werden niet hoger als zo'n 
twintig, dertig centimeter. Ais je de 

) grfits = groots, deftig 

peulen ervan bijtijds plukte, zaten er 
nog maar beginnende boontjes in. Er 
waren mensen die ze zo inmaakten, 
maar dat heeft mijn moeder nooit ge
daan. Of ze daar nou niet van hield? 
Ik weet het niet. In dat stadium wer
den ze ook wei eens bij ons gebracht 
om boven op de oven te drogen. N a 
ongeveer een week waren ze dan 
droog. Van een zak met malse bonen 
bleef dan maar een klein beetje 
over ... We deden dat op verzoek van 
onze broodklanten. Maar zelf deden 
we het niet. Oat was natuurlijk een 
kwestie van mijn moeder; die re
gelde het huishouden en die hield 
daar waarschijnlijk niet van, denk ik, 
want het gebeurde niet. Wij aten ze 
aIleen vers uit de tuin, Of als witte 
bonen. 

Ais je witte bonen wilde hebben, 
dan bleven de struiken net zo lang 
staan tot de bonen in de peulen vol
ledig uitgegroeid waren. De struiken 
werden aan bosjes gebonden en 
onder een afdak of in een schuur aan 
lange palen te drogen gehangen, 
ondersteboven aan de wortels. Ais 
ze kurk- en kurkdroog waren, wer
den ze gepeuld. Oat was een werkje 
voor ' s winters, als er niets meer op 
het land te doen was. Het was een 
verschrikkelijk prutswerkje. Ik heb 
het weI eens gedaan, maar ik was het 
altijd gauw zat. Meestal deed mijn 
vader het. Ik was de jongste thuis en 
mijn vader was toen al een beetje een 
bejaarde I!lan; hij was in 1849 gebo-
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reno Bonen 'polen'4 was een mooi 
karweitje voor hem. Deze bonen 
werden dus door de snijbonen gege
ten, maar we aten ze ook weI op 
zichzelf, met uitgebakken spek er
bij. Een zwaar eten, dat lang niet 
iedereen kon verdragen. 

Behalve snijbonen werd vroeger 
ook andijvie in het zout ingemaakt. 
Die teelden we soms zelf; soms werd 
ze ook gekocht. In een overvloed aan 
water werden de stronken gewassen. 
Sommige mensen deden dat in de 
rivier, in de Waal, want in die tijd 
was het rivierwater nog schoon. De 
stronken werden daar op hekken 
enzovoorts gehangen om uit te lek
ken. En dan maar snijden. De een 
begon bij de stronk te snijden, maar 
dat had als nadeel dat de blaren tij
dens het snijden uit elkaar vielen. 
Verscheidene vrouwen gingen zo te 
werk. Anderen deden het andersom; 
die lieten de wortels d'raan zitten en 
die sneden van bovenaf. Die zeiden: 
"Oat is handiger; dan hou je het beter 
bij mekaar." De wasplank werd 
meestal als snijplank gebruikt. 

Andijvie inmaken was een hele 
ceremonie. Oat gebeurde niet rauw 
zoals bij de snijbonen. In de bijkeu
ken hadden we een grote fomuispot 
staan, waar het veevoer ingekookt 
werd. Daar werd de andijvie in voor
gekookt, eigenlijk net tegen de kook 
aan gebracht, dat het geslonken was 

4 bonen polen = bonen uit de peul halen 

5 nagelgruis = gemalen kruidnagel 
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en niet zo veel plaats meer in beslag 
nam. Ret was dan ook makkelijker te 
hanteren, omdat het slapper was. 
Verse andijvie is namelijk ontzet
tend bros. Ret inmaken gebeurde 
verder op dezelfde manier als de 
snijbonen. Ook in Keulse potten en 
bovenop weer een linnen doekje, 
een plankje en daar een grote kei op. 
Meestal maakte mijn moeder maar 
een paar potten in, want andijvie 
werd meestal maar een keer in de 
week gegeten. 

Andijvie aten we altijd als groen
te apart, en nooit op zondag. Oat was 
een oude traditie: op zondag at je 
geen bladgroente. De hoeveelheid 
die voor een maaltijd nodig was, 
werd eerst een poos in het water 
gezet om het zout er wat uit te laten 
trekken; anders was ie natuurlijk 
vreselijk zout. Daama werd ie ge
kookt en dan nog even met een stuk
je boter gestoofd. Tenslotte werden 
er nog de nodige kruiden aan toege
voegd; nagelgruis 5 geloof ik dat er 
overheen ging. Merkwaardig was 
dat andijvie niet zo 'n vieze lucht gaf 
als snijbonen. 

Natuurlijk werden er 's winters 
ook andere dingen gegeten, zoals 
koolsoorten. Zuurkool natuurlijk, 
dat zou ik haast vergeten. Zuurkool 
was witte kool. Omdat we niet veel 
moestuin hadden, werd die meestal 
gekocht. Er waren genoeg boeren 
die hele velden vol met koolsoorten 



Veel voorkomende Keulse pot (Nieuwaal, 1988). 
De steen die erop ligt, is te groot; hij moest in de 

pot passen 

poten van ongeveer vijf
entwintig centimeter 
hoog, met een stevige 
plank er boven over
heen. In het midden van 
die plank was een flinke 
opening, waar een stevig 
mes in gemonteerd was 
met aan de onderkant 
een schroef. Daarmee 
kon de snijdikte van de 
kool worden ingesteld. 
Eerst werd de kool ge
halveerd en als je hem 
dan op die plank over dat 
mes heenschoof, werd er 
een laagje kool afge
schaafd. Er stond een 
pan onder, die de kool 
opving. In een mum van 
tijd was de kool gesne
den. Ja, daar hebben we 
ontzettend gemak van 
gehad. 

hadden staan. Vande witte kool 
werden eerst de buitenste, losse bla
deren afgeplukt en daama werd ie 
gesneden. Meestal moest dat met de 
hand gebeuren. Het was bewonde
renswaardig hoe goed sommige 
vrouwen daar het mes bij wisten te 
hanteren! Hoe dunner die kool ge
sneden werd, hoe eervoller voor de 
vrouw, en ook hoe aantrekkelijker 
voor de maaltijd. Mijn moeder had 
het geluk dat een knecht uit de bak
kerij een handige knutselaar was. 
Die had voor haar een speciale kool
schaaf gemaakt. Dat was een heel 
stevig ding. Hij stond op vier zware 

Het bleef natuurlijk 
niet onbekend. In de tijd van de 
koolinmaak liep het storm om die 
koolschaaf even te mogen lenen. Hij 
werd door het hele dorp gebruikt. En 
dan gebeurde het natuurlijk weI dat 
ie weg was als mijn moeder hem zelf 
nodig had. Dat kon ze dan niet best 
waarderen. "Der!" zei ze dan, "net 
e'k ze zelfnOdig heb, is ze d'rniet!" 
Voor dat uitlenen vroegen we geen 
geld, want in zowat alle gevallen 
betrof het klanten van de bakkerij. 
Hier gold: 'voor wat, hoort wat'. 

Het inmaken van kool ging onge
veer op dezelfde manier als de ande
re groente. Ook de pot in met zout 
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d'rop, alleen wei wat minder, want 
kool moest 'verzuren'. Die kool 
werd goed stevig aangedrukt; mijn 
moeder ging er echt met d'r vuisten 
op. Zuurkool aten wij meestal als 
stamppot, dus met aardappelen er
door en vermengd met een beetje 
azijn en vanzelf het nodige spek, of 
ook wei worst d'rbij. 

Meer groente geloof ik niet dat we 
inmaakten als die drie soorten: snij
bonen, andijvie en zuurkool. De rest 
werd zo klaargemaakt: wortelen, 
rooie bieten, uien, sla. Zo lang als die 
er waren, werden ze vers gegeten. 
Die werden niet ingemaakt. Wortels 
werden meest zomers gegeten als ze 
vers waren. Je had ook grotere soor
ten; die noemden ze winterwortels. 
Het bewaren daarvan stelde weinig 
eisen. Een droge, vorstvrije hoek in 
de schuur was al voldoende. En 
rooie kool ook. Die werd ook niet 
ingemaakt, maar gewoon droog be
waard en vers gegeten, als aparte 
groente. Bleef maanden goed, als ie 
maar droog lag, want anders ging ie 
schimmelen natuurlijk, of rotten. 

Wecken hebben we thuis maar op 
zeer bescheiden schaal gedaan. In de 
dertiger jaren heb ik het zelf wei 
gedaan. Moeder en ik waren toen 
maar met z'n tweeen. In 1935 zijn 
we uit de zaak gegaan en zijn we 
apart gaan wonen. Daar heb ik tot 
1942 gewoond, dus in die tijd moet 
het geweest zijn. Het was toen mode. 
Je leerde het van familie en kennis
sen. Moeder had er geen slag van; ze 
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was er ook eigenlijk te oud voor. 
"Daor heb ik gin geduld veur en gin 
verstaand van," was haar commen
taar. Ik had mijn werk op kantoor en 
moest het zo'n beetje in mijn vrije 
tijd doen, dus ik ben er rap mee opge
houden. Het is nooit verder geko
men dan een klein aantal flessen. In 
die tijd kon je allerlei groente ook 
bijna het hele jaar vers kopen en's 
winters aten we vaak koolsoorten: 
rooie kool, savooiekool, boerenkool 
en witte kool en verder had je de 
gewone inmaak nog. Dus het was 
eigenlijk ook niet zo bar nodig. 

FRUIT 

Bij de aardappelmaaltijd werd altijd 
groente gegeten, waarbij ik ook re
ken appelmoes, stoofperen en der
gelijke, want appels en peren wer
den niet naast de groente, maar in 
plaats ervan gegeten. Appels en 
peren hadden we genoeg, want we 
hadden zelf een boomgaard achter 
het huis. Een heerlijk gerecht von
den wij gedroogde appels met brui
ne bonen, ook weer - net als de 
'gruun bone' - met inbegrip van 
een stuk spek en een worst in een pan 
gaargekookt en ook op dezelfde 
manier als 'gruun bOne' opgediend. 

Appels werden door vrijwel ie
dereen in ruime mate gedroogd. 
Daarvoor moesten wei speciale 
soorten worden gebruikt, in het alge
meen de winterappels zoals goudre
netten, blanke reine d'or, schijve
lingen enzovoorts; dat zijn nu soor
ten, waar je nooit meer van hoort. 



Er waren mensen die schilden de 
appels, maar lieten ze weI heel. Ze 
staken met een appelboor het klok
huis d'ruit, regen de appels aan een 
touw en hingen ze zo op in de woon
keuken in de buurt van de kachel 
onder de zolder. Het kon weken 
duren voor ze goed droog waren. 
Maar lang niet iedereen was ervan 
gediend dat er altijd appels onder de 
zolder hingen, want in de keuken 
werd ook vaak bezoek ontvangen en 
het uitzicht op die slingers werd niet 
door iedereen gewaardeerd. Het wa
ren meestal een beetje de primitieve 
huishoudens die dat deden. De 
meesten lieten de appels bij de bak
ker drogen. Dat ging natuurlijk ook 
veel vlugger. 

In de peri ode dat de late appels 
van de bomen kwamen, hadden we 
het met dat drogen bijzonder druk. 
Mijn broers - ik ben de jongste; 
mijn vier broers waren allemaal de 
bakkerij ingegaan - waren ge
dwongen een wachtlijst aan te leg
gen van mensen die appels wilden 
drogen, want ze hadden onmogelijk 
plaats om ze allemaal tegelijk te 
hebben. Dat gaf soms weI con
flicten, want dan kwamen ze bij een 
klant die zei: "Je kunt gelijk een zak 
appels meenemen om te drogen. Ze 
staan al geschild klaar." Dan zeiden 
mijn broers: "Maar mensen nog aan 
toe; je hebt er niks van gezegd en we 
zitten tjokvol." Ja, dat gebeurde. 
Zo'n klant werd erop gewezen dat 
dat niet zo maar ging, maar in 
praktisch aIle gevallen werd zo'n 
zak appels er toch maar tussen-

geschoven. 
De normale methode was om de 

droogappels bovenop de oven uit te 
spreiden. Daar heerste de juiste tem
peratuur voor het drogen, maar in de 
drukke tijd was die ruimte te klein. 
Dan gebeurde het weI, dat ze niet 
aIleen de ruimte boven de oven ge
bruikten, maar dat ze de appels of 
peren dun uitspreiden op de bakpla
ten in de oven. Dat ging veel vlugger 
natuurlijk. Ais het bakken achter de 
rug was en de grootste hitte van de 
oven af was, werd het fruit erin ge
schoven. Dan moest de deur van de 
oven al die tijd wijd open blijven, an
ders was de temperatuur te hoog. Er 
was weI een gevaar aan verbonden. 
Het dichtdoen van de ovendeur was 
zo'n gewoontegebaar dat het soms 
ook gedaan werd ais er appels in 
stonden te drogen! Ais dan nader
hand de deur openging, waren aIle 
appeis verschrompeid en pikzwart. 
Je kon dan niet aan de mensen zeg
gen: '''t Spijt me, de appels zijn ver
brand." Nee, dan waren we genood
zaakt - en dat hebben we ook altijd 
gedaan - zelf een gelijke hoeveel
heid appels te schillen en te drogen 
en die ging dan gedroogd en weI naar 
de klant. Een enkele keer werd dat 
ontdekt. Met een schuine blik naar 
mijn broers kwam dan de opmer
king: "Ik geloof nooit dat dit de 
appels zijn die we gebracht hebben." 
Maar met een stalen gezicht kregen 
ze dan te horen: "Jawel, als ze ge
droogd zijn, zien ze er aItijd anders 
uit." Ik kan me niet herinneren dat 
deze list ooit mislukt is. 
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De appels die bij ons gedroogd 
werden, werden allemaal geschild; 
soms werden ze heel gelaten, soms 
ook in vieren gesneden, naar gelang 
de soort appels. Soms werden ze ook 
'gerangeld'. Dat is iets aparts. Het 
komt erop neer dat ze half werden 
geschild, want als men een keer rond 
was, sloeg men een ronde over. Dat 
ging zo over de hele appel. Daardoor 
bleef tussen twee rondes een spiraal 
van zo 'n halve centimeter schil ach
ter. Je had dan meer kans, dat ze later 
heel bleven bij het koken. Het schil
len was een gezelligheidswerkje. 
Familie, buren of kennissen kwa
men helpen en er werd meestal een 
hele avond aan besteed. De vrouw 
des huizes gaf vooraf haar instruc
ties: "Denk erom: heel laten, range
len en boren." Of: "In vieren snijden 
en het klokhuis eruit halen." 

Gedroogde appels konden lang 
bewaard worden, weI het hele jaar 
eigenlijk. Ze stonden ergens op zol
der of waar dan ook opgeslagen, 
want verder hadden ze geen aan
dacht nodig. Dat kon soms weI ge
volgen hebben. Ik herinner me bij
voorbeeld dat onze naaste buren 
zomers altijd kleinkinderen uit Den 
Haag kregen te logeren. Een keer 
hadden ze een behoorlijke partij ge
droogde appeltjes in een oude melk
bus op zolder staan en die kinderen 
sliepen op kermisbedden op zolder. 
Toen ze later een maaltje uit de bus 
wilden halen, vonden ze een papier
tje onderin de bus, die helemaalleeg 
was en daar stond op: "Dank je weI, 
tante Cor. Ze waren heerlijk." 
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Gedroogde appels waren licht
bruin van kleur. Dat was normaal. 
Wanneer ze later gekookt werden, 
werden ze donkerder. Dat was niet 
onbehoorlijk of een teken dat het 
mislukt was of zoo Dat hoorde zoo 
Gedroogde appels konden zo gege
ten worden, maar meestal waren ze 
bestemd als groente bij de maaltijd, 
soms werden ze ook - wat ik al zei 
- met bonen erdoor gegeten en een 
portie spek en worst. Hierbij hoorde 
ook mosterd. De aardappelen wer
den natuurlijk apart gekookt. Maar 
er kwam geen jus apart bij, want de 
groente was een beetje drabbig, 
doordat ze het vocht erop hadden 
gelaten. Een van mijn neefs - een 
oomzegger - brengt van tijd tot tijd 
nog weI eens zo'n pannetje voor me 
mee. Oh, daar smul ik van; dat vind 
ik heerlijk! De smeulge smaak van 
dat spek en die worst zit er dan aan. 
We waren er vroeger ook stapel op. 

Peren werden ook weI gedroogd, 
maar niet zo veel als appels, want 
daar schoot na het drogen niet veel 
van over. Een peer is eigenlijk te 
sappig; een appel is vaster van v lees. 
Peren werden meestal op een droge, 
vorstvrije plaats bewaard. Dat moest 
dan natuurlijk weI een soort zijn dat 
houdbaar was, zoals Kleiperen -
die noemden we ook weI Winterjan
nen - of Gieser Wildemannen. Die 
werden altijd urenlang op een laag 
pitje gesudderd. Oat is eigenlijk nog 
steeds zoo Mijn moeder had er zo 
haar eigen methode voor. Als zater
dags het bakken afgelopen was -



want elke zondag aten we stoofpe
ren; in de winter was het zondags 
snijbonen, in de zomer stoofperen 
-, had ze een pan geschilde peren 
klaar staan en die werd in de oven 
gezet. Ze hoefde er verder niet meer 
naar om te kijken. 's A vonds haalde 
ze de pan uit de oven en dan waren de 
peren prachtig rood en zo gaar als 
boter. Ais ze zowat gaar waren, 
mengde ze er nog een suikerlepel 
rommelkruid 6 doorheen. Oat is een 
heerlijke specerij, dat in het noorden 
van het land vrijwel onbekend is, 
maar beneden de grote rivieren voor 
verschillende doeleinden wordt 
gebruikt. Het is een kruidige, roest
kleurige, ik zou haast zeggen wat 
'vlokkige' specerij. Ben flinke tbee
lepel in een pan met stoofperen geeft 
er een heel aparte smaak aan, heel 
anders dan kaneel, dat in het noorden 
vaak gebruikt wordt. Oat rommel
kruid werd ook aan balkenbri j toege
voegd. Oat is een produkt van be
paalde afvalstoffen van de slacht. 
Die balkenbrij heeft altijd een wat 
rose tint. 

Wat ze ook weI met peren deden, 
dat was - en dat is ook iets speciaals 
van de streek - ze heel en onge
schild met het steeltje d'raan en het 
klokhuis er nog in in een pot koken, 
met een behoorlijke hoeveelheid 
water en met een stuk pekelspek 
erin, net als bij de snijbonen en de 
appels. Die peren vormden de 'bij-

spijs' bij de gebruikelijke gekookte 
aardappels. Ben ware lekkemij, die 
nog altijd wordt gegeten ... en lang 
niet aIleen door de ouderen! Ieder 
kreeg drie of vier peren en daarbij 
kwam zijn portie pekelspek, terwijl 
de jus verkregen werd door de bo
venste laag van het kookwater af te 
vissen. Door deze jus ging het nodi
ge nagelgruis. Waarom ze die schil 
erom lieten, heb ik vroeger nooit ge
weten, maar later is dat me weI dui
delijk geworden. Die peren moesten 
zoet blijven en niet worden door
drongen van het nat van het pekel
spek waarin ze werden gekookt. Ais 
de schil om de peer blijft, dringt het 
zout niet in de peer door. Daar is dat 
voor. 

Wat in ons dorp vroeger ook een veel 
voorkomende gewoonte was, was 
het inmaken van abrikozen. De 
meesten hadden een of meer leibo
men tegen de zuidkant van hun huis 
staan, want abrikozenbomen zijn 
meestalleibomen. Omdat abrikozen 
vroeg bloeien, ging de bloesem vaak 
door nachtvorst verloren. Maar was 
dit niet het geval, dan hadden we er 
zoveel, dat we er moesten verkopen. 

Voor het inmaken werden de 
abrikozen gehalveerd, de pit eruit 
gewipt en met de nodige suiker, 
brandewijn en pijpkaneel in van die 
stopflessen gedaan, die vroeger voor 
zuurtjes en andere snoeperijen in de 

6 rommelkruid = "een gemengde specerij die o.a. zoethoutwortel, suiker en rood 
sandalhout bevat. Dit rode kruid geeft de balkenbrij [uit de Betuwe] zijn typische 
smaak en een rose kleur" (Stam-Dresselhuys en Wessels-Nijenhuis 1966, p. 97). 
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winkels werden gebruikt. Ze werden 
goed afgesloten en weggezet tot de 
winter. Injanuari, als hetzogenaam
de nieuwjaarsbezoek kwam, kwam 
- na de koffie met koek natuurlijk 
- de fles tevoorschijn. In speciale 
likeurglaasjes werd een halve abri
koos gedeponeerd en verder werd 
het glas gevuld met de brandewijn 
die daarbij hoorde. Het was een 
heerlijke lekkemij waar niemand 
voor bedankte. Het had een speciale 
naam: 'boerenmeisjes'. Werden 
voor deze drank in plaats van abriko
zen, rozijnen gebruikt, dan noemden 
we dat 'boerenjongens'. 

We hadden nog weI andere 
vruchten in de tuin, zoals pruimen, 
kersen, handperen en handappels, 
maar die werden gewoon uit de hand 
gegeten. Aan het maken van jam zijn 
ze bij ons thuis nooit begonnen. 
Bessensap nog weI. Daar kon je 
vermakelijke dingen mee beleven. 
Dat werd gemaakt van veel rode en 
weinig zwarte bessen. De vruchten 
werden gekookt en gezeefd en het 
sap ging in bierflesjes van een halve 
liter. Over de stop ging een beetje 
lak, want het sap moest goed worden 
afgesloten. Dan werden ze in de 
kelder gezet, soms weI twintig a 
dertig flesjes. 's Winters werden ze 
voor de dag gehaald om over pud
ding en dergelijke te doen, met sui
ker naar smaak. Ze maakten daarbij 
een grote fout, maar dat wisten ze 
toen nog niet; dat hebben ze later pas 
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ontdekt. Die flessen moesten voor 
het vullen gezwaveld worden. Dat is 
even met een brandend zwavelstok
je erin en weer eruit en dan kon het 
sap erin. Dan ging het niet gisten. 
Doordat ze dat niet wisten, ontplof
te er meermalen een fles. Dan hoor
de je een knal als van een geweer
schot. Ging je dan naar de kelder, 
dan zat het bessensap tegen het pla
fond aan. 

Ais je een flesje wou openmaken, 
wist je ook nooit of de inhoud ervan 
was gaan gisten. Een van mijn oude
re broers nam het openmaken meest
al voor zijn rekening. Die ging er
mee naar buiten naar de "Schuur, 
stroopte z'n mouwen op tot boven 
z 'n ellebogen, hield het flesje onder
steboven in een emmer met de ope
ning v lak bij de bodem en trok er dan 
heel voorzichtig de kurk uit. En dan 
gebeurde het nog meermalen dat het 
sap er met zo 'n kracht uitspoot dat al 
z'n kleren onder het sap zaten, ter
wijl de rest in het rond lag verspreid. 
Zo'n kracht zat erachter. Daar zijn 
we dan ook rap mee opgehouden, 
omdat we er zo tegenop zagen om 
een fles open te maken. We kregen er 
schrik van. En bovendien kwam het 
bessensap toen ook in de handel. We 
verkochten ze zelf - zo van de 
fabriek - in de winkel. Van het 
zwavelen is het dus nooit meer geko
men. We hadden er geen belang 
meerbij. 



H.W. VAN LIENDEN (1915-1987)* 
Amerongen (U.) 

De mensen hier hadden allemaal een 
tuin, want ze hadden geen geld om 
eten te kopen. Ik bedoel, ze konden 
net zo veel eten als ze wilden; ze had
den geen etensgebrek, maar weI 
geldgebrek. De een kon zich iets 
beter redden als de ander, maar d'r 
was er geen een die in overvloed 
leefde hoor. 

Amerongen is een tabaksdorp. 
Elst, Amerongen, Leersum, en Rhe
nen ook nog, dat is hier de streek van 
de Amerfoortse tabak. De tabak, dat 
is een geschiedenis op zich. Daar 
hing het hele inkomen van af en daar 
was ook het he Ie gezin mee bezig. 
De opkopers van de tabak, die 
wachtten net zo lang totdat de men
sen 'n beetje in geldnood zaten; dan 
kregen ze de tabak goedkoper ... en 
dan lieten ze de mens en ook nog lang 

* Geihterviewd op 7 januari 1982 

op d'r geld wachten. De mensen 
konden die lui op 't laatst niet meer 
luchten ofzien, datkunje weI begrij
pen. 

Omstreeks 1900, toen was 't hier 
zo verschrikkelijk arm; dat was heel 
ontzettend. Ik heb toen - om een 
staaltje te noemen van de armoe van 
vroeger - drhi ooms gehad die naar 
Amerika vertrokken zijn. Mijn 
grootvader, dat was 'n tabaksbou
wer; die moest dus leven van de 
opbrengst van de tabak die hij ver
bouwde. En toen heeft ie vier opeen
volgende jaren de tabaksbouw niet 
kwijt gekund. Dan hoef ik verder 
niks meer te vertellen. In die tijd zijn 
veellui naar Amerika gegaan. 

Mijn vader en moeder zijn in 
1911 getrouwd en ik werd in '15 
geboren. Ik ben een eenling, de eni
ge jongen. Toen ze gingen trouwen, 
toen verdiende m 'n vader zeven 
gulden in de week, als metselaar. 
Met zeven gulden in de week, daar 
maak je geen bokkesprongen van. 
Het huis dat ze huurden dat kostte 
een gulden vijfentwintig in de week 
en in de winter ging er bijvoorbeeld 
een zak eierkolen in de week door. 
Mijn moeder ging er meteen al een 
paar varkens bij houden; een om te 
verkopen en een om zelf op te eten. 
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Dan hadden ze voor niks spek en 
v lees en de rest verkochten ze aan de 
slager. Ze kochten tarwebrood en 
roggebrood bij de bakker, want ze 
bakten niet zelf. Die waren er ook 
weI die dat deden, maar bij ons dan 
toch niet. En alleen zondags hadden 
ze een schep suiker in de koffie en 
een koekje, nee een koekje geloof ik 
geeneens. 

Mijn moeder heeft ook altijd een 
pension gehouden; natuurlijk ook 
om wat meer armslag te hebben. Dat 
ging onderomstandigheden die je nu 
zonder meer primitief zou noemen. 
Vaste wastafels had toen niemand 
bijvoorbeeld, en de W.e. was een 
heel primitief gevalletje waar je nu 
niemand meer op zou krijgen. Dat 
was vroeger allemaal heel anders 
natuurlijk, maar we hebben toch al
tijd goed pension gehad, zo van 
maart tot en met september. 

Het voedingspatroon was bij ons op 
het dorp bij alle mensen ongeveer 
gelijk. Aardappelen werden hier 
vroeger heel veel verbouwd door de 
particulier, want 'tmenudatwasniet 
zo daverend hoor. Ze kregen weI 
voldoende; ze hadden enorm veel 
aardappelen, maar 't menu was niet 
overladen aan groenten. Aardappe
len en nog eens aardappelen. En 
brood. Mijn vader kwam uit een 
gezin, daar waren ze met z'n tienen. 
Die hadden een hele kelder stampvol 
met aardappelen. En die waren aan 't 
einde van de winter schoon op. Dus 
je kunt weI zien hoe ontzaglijk veel 
aardappels of ze vroeger aten. En ik 

104 

weet nog dat we in 't jaar 1940 ruim 
twee perken aardappelen voor drie a 
vier personen hadden. Nu is een perk 
- wij zeggen 'park' hoor; in 't 
Hollands is het 'perk' - veertien 
roe den en een roede is veertien vier
kante meter. We hadden dus onge
veer dertig roeden aardappelen; dat 
is dus vierhonderdtwintig vierkante 
meter. En daar kwam zo'n vijftien, 
zestien mud af. Dat jaar waren ze 
heel erg goed, maar die vijftien, 
zestien mud, die gingen ongeveer op 
tot de nieuwe kwamen. Dan waren 
de nieuwe al een heel poosje in 't 
land, en dan begonnen wij pas aan de 
nieuwe aardappelen. Dat deden alle 
mensen; ze bouwden een heel stuk 
aardappelen en ze bouwden ook al
lemaal groenten voor d'r eigen. 
Maar groente was, je kunt niet zeg
gen bijzaak, maar was toch minder. 

GROENTE 

Omdat hier vroeger veel tabak ge
bouwd werd, waren al de tuinen 
omheind met een heg. Die omhei
ning, dat was voor de wind, dat de 
tabak niet teveel in de wind zou 
staan. Snijbonen konden onder de 
tabak staan. Ook bouwden ze erw
ten; erwten om vers te eten, maar ook 
capucijners om droog te eten. Bonen 
om vers te eten, maar ook bonen om 
droog te eten. Droge bonen werden 
regelmatig gegeten met gebakken 
spek; of ze werden ergens in gedaan. 
Ais bonen werden hier gebruikt: 
bruine bonen; ook bouwden ze hier 
kieviten; dat zijn van die gespikkel-



de, en krombekken; dat was 'n heel 
klein boontje, 'n witje, 'n heerlijk 
boontje; dat werd geteeld aan de 
heggen van de tabaksvelden; en ver
der veel pronkers of pronkbonen, 
ook om vers en droog te eten. In 't 
najaar at je weI appelen met droge 
bonen, of 'flosters' zeggen ze d'r 
hier weI tegen. Dat zijn pronkers die 
weI rijp zijn, maar nog niet helemaal 
opgedroogd en die gebruikten ze in 
de zoete appelen, natuurlijk met 
aardappelen; dat ging door mekaar. 
Dan wordt 't stamppot en daar kreeg 
je dan spek bij. 

Iedereen in het dorp maakte in, 
iedereen. Dat betrof hoofdzakelijk 
groente en maar heel weinig vruch
ten. Zuurkool maakten ze in, andij
vie maakten ze in, snijbonen maak
ten ze in en sperziebonen; dat was 
het weI zo'n beetje hoor en dat ge
beurde allemaal in het zout. Bij ons 
van alles een pot vol; dat waren van 
die grote, bruine inmaakpotten. 
De inmaak was eenjaarlijks weerko
mende geschiedenis; dat was iets, 
dat vast en zeker was. Zuurkool 
inmaken bijvoorbeeld, dat was een 
heel ritueel. Dat weet ik nog heel 
goed, want dan kwam d'r een ouwe 
tante. Eerst werd de kool gekocht, 
want de grond is hier te droog. Witte 
kool die komt uit Noord-Holland, 
waar 't water zal 'k maar zeggen 
zo 'n stukkie onder de grond zit, 
maar hier zit 't twaalf a vijftien meter 
diep he. Hier komt er in 'n droge zo
mer totaal niks van die kolen terecht. 
Ja, zukke prutskooltjes, maar dat 
haalt natuurlijk niks uit. Dus die 

witte kool werd gekocht. Er kwam 
een koolman met een hittekar stamp
vol met kolen geladen. Die kwam 
speciaal een paar dagen van Amers
foort naar Amerongen. Later kwam 
die man ook niet meer, omdat we 
toen groenteboeren op 't dorp kre
gen; toen kochten we ze daar natuur
lijk. En dan werden die kolen - ik 
weet niet, zo'n tien oftwaalf of der
tien voor 'n pot vol- op een stapel
tje in het achterhuis neergelegd. 
Klaar. Laat maar liggen. Zo'n dag of 
drie, vier; ik weet niet precies hoe 
lang. En als ze dan goed waren, dan 
werd die tante uitgenodigd. De ko
len werden eerst van de buitenste 
bladeren ontdaan en dan werden ze 
doormidden gesneden en dan ging 
die tante d'rv66r zitten, op de stoel, 
een tei! d'r voor en een witte hand
doek voor en dan werden ze daarte
gen gesneden en dan maar snijen en 
maar snijen. Je had linkse en rechtse 
koolschaven. Degene die rechts 
was, kreeg natuurlijk een rechtse en 
die links was 'n linkse. 

En dan moest mijn vader aantre
den voor de polonaise. Want dat was 
een heel karwei hoor, dat stampen. 
Dan nam ze een pruik zuurkool en 
die deed ze in die pot. Een kleinig
heid zout d'r op gesprenkeld, want 
anders kreeg je zoute zuurkool en 
die is niet te genieten he. D'r moest 
heel weinig zout op zo'n pot, ik 
geloof maar een handvol. En dan 
ging m 'n vader daarop met de vuis
ten stampen. Stampen, zo maar 
stampen, net zo lang totdat het vocht 
uit die kool kwam. Dan begon dat te 
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soppen. En als dat d'r bovenop 
kwam, had je het dus goed vast d 'r in 
zitten en dan deed ze d'r weer 
nieuwe kool bij. Weer een klein 
sprenkeltje zout, weer aanstampen 
en zo ging dat door en het snijen ging 
ook door, totdat de pot stampvol was 
en dan werd er 'n doekje over 
gelegd, 'n plankje en 'n grote veld
kei d'r op. Door dat stampen zat dat 
z6 muurvast in mekaar, of dat ze 't 
met een wals gedaan hadden bij 
wijze van spreken. Er kwam verder 
helemaal niets bij. Je mocht er geen 
vocht bij doen. Het werd zuiver 
natuurlijk gezuurd. Sommigen 
deden er 'n peperkorrel in, sommi
gen jeneverbesjes, maar dat deden 
ze bij ons niet hoor. En dan na zes 
weken kon je ze eten. Elke week, 
ook al aten ze het niet, werd dat 
plankje en dat doekje uitgespoeld, 
want daar kwam dan allemaal van 
dat kim op. Een pot zuurkool begint 
te 'kamen' noemen ze dat, en 'kim' 
heet wat erop komt. Dat is de bacte
riewerking, de melkzuurbacterien, 
die d 'r in beginnen te werken. Dan is 
't pas lekker, want die modeme 
zuurkool die we nu krijgen, die 
wordt natuurlijk kunstmatig ge
zuurd. Ja, 't is weI goed, maar de 
lekkerste zuurkool krijgje toch als je 
ze zelf d'r gang laat gaan, he. Niks 
d'r bij. In de kelder rook je het weI 
hoor; d 'r zat 'n luchtje aan, maar dat 
is met aIle inmaak. 

De inmaak was aIleen voor het 
eigen gezin; daar kwamen de pen
siongasten niet aan te pas. Die kunje 
natuurlijk niet een eenvoudig menu 
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voorzetten. Daar werd je voor be
taald, dus daar was mijn moeder 
altijd vrij zorgzaam voor. Dan was 
de inmaak overigens ook al op hoor, 
als de pensiongasten kwamen. Mijn 
moeder was in Den Haag geweest; 
die had bij nogal deftige mensen 
gediend. Ze was dan weI geen keu
kenmeid geweest, maar werkmeisje. 
Maar ja, dan zien ze voldoende en 
dan kan ze heel anders koken dan ze 
hier op zo 'n dorp gewend zijn na
tuurlijk. Dan kocht m'n moeder, ik 
zal maar zeggen apart tomaten, die 
wij amper kenden, en fruit, of sla. Sla 
hadden we niet uit onze eigen tuin, of 
maar gedeeltelijk. Meestentijds had 
je als de pension gas ten kwamen, Of 
nog geen sla, Of je had ze, maar ze 
was zo op he. En als ze goed was in 
de tuin, dan gebruikte mijn moeder 
ze uit de eigen tuin. Was ze niet 
goed, dan ging ze bij de groenteboer 
halen. 

's Winters was het dus elke week 
zuurkool, snijbonen, sperziebonen 
en andijvie. Zuurkool was bij velen 
de maandagse kost; het was mees
tentijds stamppot hier in 't dorp. 
Maar ik had eens 'n keer ergens 
gezien dat ze ze apart aten en toen zei 
ik tegen m 'n moeder: "Dat moet je 
ook eens een keer doen". Na die tijd 
zijn we eigenlijk geregeld met zuur
kool apart begonnen, met 'n stuk 
pekelspek erbij, dat meegekookt 
was. 

Andijvie werd in de zomer bij 
velen zondags gegeten, apart, en 
vers, en met gestoofde peertjes toe; 
de ingemaakte andijvie atje 's win-



ters als stamppot met uitgebakken 
spek erbij. Ze hadden vroeger 's 
winters ook weI meer groente als die 
inmaak. Boerenkool, zo van het 
land, en spruiten bijvoorbeeld. Dus 
hadden ze toch ook verschillende 
keren verse groente. En wortelen, 
winterwortelen, die werden begra
yen in de grond, met blad d'r over
heen. Bij m 'n vrouw thuis werden ze 
in de spoorberrn begraven. Daar had 
je wit zand en daar bleven ze prach
tig in. Die woonde vroeger in Over
berg, langs de spoorlijn. Haar vader 
werkte bij de spoorwegen en als haar 
moeder dan wortelen wilde eten, dan 
ging haar vader een bakje vol halen. 

Ik was vroeger niet gek van in
maak hoor. Snijbonen dat ging weI. 
Dat vind ik nog, want van aBe in
maak vind ik snijbonen het lekker
ste. Behalve zuurkool dan. Dat vind 
ik verrukkelijk. Toen ik een jongen 
was niet, maar nu mogen ze het me 
weI een paar maal in de week geven. 
Krijg ik niet, maar dat mag weI. 
Maar andijvie, mij niet gezien hoor, 
en sperzieboontjes, vind ik al hele
maal... Ais ik die lucht ruik dan heb 
ik al gegeten en gedronken bij wijze 
van spreken. Ik heb het over zoute 
hoor, niet verso Mijn vrouw is pre
cies zo, dus ik krijg geen inmaak 
meer. Voor de aardigheid heeft ze 
voor twee jaar terug een paar grote 
drieliterpotten met snijbonen inge
maakt. Vroeger werden die voor het 
eerst in december gegeten, bij som
migen op kerstdag. Met witte boon
tjes d'r in en rookworst was dat nog 
't echte ouwerwetse kostje. Dat 

smaakte weI, maar d 'r zuBen natuur
lijk niet veel vitaminen meer ingeze
ten hebben, want dat kun je weI be
grijpen, met zout is aBes morsdood, 
he. Het moest natuurlijk de 
aardappel zijn die je vroeger nog een 
beetje op peil hield. En ach, op zo'n 
dorp had je appels en zo, dus kreegje 
toch nog weI wat vers hoor. 

Snijbonen was wat makkelijker 
in te maken als zuurkool. Dat ging 
tussen de bedrijven door. Dan was 
weI aBes in touw hoor; het hele gezin 
moest meehelpen. Die snijbonen 
plukten ze; ze werden afgehaald, 
gewassen en achter mekaar door een 
molentje gehaald en dat ging zo de 
pot' in met zout erop. Die bonen 
moest je in dat molentje met de hoBe 
kant naar 't mes doen. Dan liep ie 
makkelijker, dan draait de boon zich 
d'r zelf door; andersom moest je te 
hard drukken. Zo'n hele pot hoefde 
niet in een keer vol. Bij zuurkool 
weI, maar met snijbonen niet. Ais je, 
ik zal maar zeggen, drie emmers vol 
bonen geplukt had, dan zette je die in 
't zout. En als je nou overrnorgen, of 
een week erna, weer drie emmers vol 
had, dan werden ze er gewoon elke 
keer bijgedaan in de kelder. Dat hin
derde niks. 

En sperziebonen werden dus af
gehaald en gebroken en die bleven 
grasgroen in de pot, maar die 
kookten ze voor het gebruik zo 
no dig iets af. Daags van tevoren 
afkoken en dan weer in schoon water 
en nog eens in schoon water. 

Andijvie, dat hadden we hier grof 
gesneden en je zou nu zeggen, dat ze 
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Weckapparatuur uit Amerongen 

die eerst blancheerden voordat ze 
die inmaakten. En dan in de pot met 
zout he. Later werd de rest er weI 
gewoon groen bijgedaan. 'Pruimta
bak' noemden ze 't hier ook weI. 
Andijvie en sperziebonen dat vond 
ik het meest verschrikkelijke. Nou 
ja, ik at het weI hoor, want je kreeg 
niet anders. Je hoefde niet te zeggen: 
"Datlustikniet", wantwatmoestje? 
Dan kreegje niks en geen boterham
menook. 

Ik denk dat ze er vroeger toch 
uiteindelijk ook niet zo weg waren, 
van die inmaak, want m 'n moeder 
die had de gewoonte, zo gauw als er 
verse groente was, dan was de in
maak toch weI aan de kant hoor. 
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Hoogstens zuurkool nog niet. Dan 
had je ook nog gedroogde appeltjes, 
peertjes, stoofperen, droge bonen, 
capucijners en die dingen, maar 
geen inmaak meer uit het zout. Toch 
maken sommige mensen heden ten 
dage nog groenten in in het lOut! 
Enkelingen maken nog snijbonen in 
en sommigen andijvie; de andere 
groenten niet. Het zijn enkelingen, 
maar d'r zijn er. 

Later kreeg je het wecken. Ik denk 
dat dat na de eerste wereldoorlog 
eigenlijk pas in zwang geraakt is. 
Dat is zo druppelsgewijs op de dor
pen terechtgekomen. 't Is natuurlijk 
eerst zo, wat de boer niet kent dat 



deed ie niet. Maar dan wordt daar 
reclame voor gemaakt, door die 
fabrieken die glaswerk d'r voor 
maken en rubberringen en zoo En 
dan is er altijd weI een die d'r aan 
begint. En dan gaat 't van: "Dat moet 
je ook eens doen." Zo verspreidt zich 
dat langzamerhand als 'n olievlek, 
zal ik maar zeggen, aIleen niet zo 
snel. 

Mijn moeder die begon met peren 
te wecken, voor de pensiongasten. 
Dat leerde ze uit een handleiding, die 
je bij de weckketel kreeg. Je had de 
Noordhollandse suikerpeer. Da's 
een hele ouwerwetse peer. Die was 
wit. Die verkleurde niet rood, nee 
die bleef wit. Daar deed m 'n moeder 
veel suiker bij en dat werd 'n soort 
compote. Dat was verrukkelijk, dat 
weet ik nog. Dat deed ze nog in 't 
oude huis, dus dat was omstreeks 
'25. Eerst enkel maar vruchten. 
Groente bleef nog inmaak. Kersen 
werden er geweckt, peren werden er 
geweckt, pruimen, maar daar was 't 
weI mee bekeken hoor. En later deed 
ze dan ook groente d'r bij: wortel
tjes, erwten, snijboontjes, sperzie
boontjes, andijvie en nog weer later 
ook wat vlees. Die weck werd zon
dags gebruikt. Ais je niet weckte, 
dan wist je dat je aIleen van de in
maak afhankelijk was he. Die in
maak, die maakten ze ook nog weI, 
maar de week vonden ze een lekker
der hapje. Daar kwam 't dus op neer, 
dat ze het wecken er daarom bij 
gedaan hebben. Werken moesten ze 
toch. Want ze werkten van de mor
gen tot de avond en aIle gezinsleden 

mee, de kinderen incluis. Ik was dan 
een beetje in 'n bevoorrechte positie. 
Ik heb nooit zo veel hoeven doen. Ik 
was eenling. Maar m 'n vrouw kwam 
uit een groot gezin . . Daar was het 
heel anders hoor. 

Over die inmaak daar wist mijn 
vrouw nog iets van te vertellen, dat 
zou me ontgaan zijn. Ais er inge
maakt moest worden of de slacht 
moest opgeruimd en de moeder of de 
dochter was ongesteld, dan mocht ze 
't niet doen, dan bleef ze d'r vanaf, 
want dan ging 't 'overstuur' zeiden 
ze; dan zou de hele boel bederven. 
Ze zeiden: "Dat kwam door de 
adem." Wecken ook. Daar kwam ze 
in die tijd niet bij. Dat werd gezegd 
hoor! Dat is geen gekheid. 

FRUIT 

Toen we hier pas in dit huis woon
den, voorvijftigjaarterugkunjewel 
zeggen, was 't een hele boomgaard 
daarachter. Er stonden goudreinet
ten, sterappels, bellefleuren; er 
stond yellow transparant, cam
pagnezoet ( dat is een hele late, zoete 
appel, 'n rooie). Er stonden jas
appels (dat is ook een zoete appel, 
maar dat is geen beste) en Groninger 
kroon en er waren pruimen en ... 

Je had natuurlijk 't hele jaar geen 
appels; een paar maanden maar; dan 
gingen ze rotten. Maar je had ook 
gedroogde appeltjes. Voor het dro
gen van appels had je een speciaal 
soort: bloemee; die wordt er nog 
voor gebruikt. Vroeger werden ze 
naar de bakker gebracht. Je moest ze 
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eerst schillen, in vieren snijden, het 
klokhuis eruit halen en dan zorgde 
de bakker weI dat het voor mekaar 
kwam. Die had een houtoven, dus hij 
had grote metten met hout bij het 
huis staan. De bakruimte waar 't 
brood in gebakken werd, werd vol
gestouwd met hout, aangestoken en 
dan was die hele bakkerij heet na
tuurlijk. De bakker legde de appels 
eerst op rekken bovenop de oven en 
daama deed ie ze ook In de oven, als 
het brood eruit was. Met de deur 
open hoor, want anders waren ze 
verbrand. Dan was d'r natuurlijk al 
een hele macht vocht uitgetrokken 
en als er dan, ik zal maar zeggen, de 
helft uit was, dan zette hij ze weer 
bovenop de oven, op rekken en dan 
liet hij ze daar verder gaan, net zo 
lang tot ze goed waren. Maar 't ging 
te hard, want 't waren zulke kleine 
appeltjes geworden als je ze terug
kreeg. Die mensen waren natuurlijk 
razend druk; iedereen had appels te 
drogen en er waren op 't dorp maar 
een stuk of zes, zeven bakkers en die 
hadden natuurlijk ook al geen tijd, 
dus: vlug, vlug, en een poosje langer 
de oven in ... Met als gevolg dat ze 
wei eens bitter waren. Je kreeg ook 
vaak niet je eigen appels terug, want 
dat konden ze onmogelijk bijhou
den. En als je een kar vol bracht bij 
wijze van spreken, dan kwamen ze 
met zo'n zakkie terug aansjouwen. 

Na de tweede wereldoorlog toen 
wilden de bakkers het niet meer 
doen. Toen brachten we ze naar de 
steenoven. Er is hier een grote steen
oven; daar maken ze weI een miljoen 
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stenen per jaar. Ze lagen dan boven
op die oven, op stukken papier en 
daar kwamen de appels schitterend 
vandaan. Maar dat is ook al weer 
afgelopen. Tegenwoordig doen we 
het hier in huis wei eens heel lang
zaam bij het gas of op de radiator, op 
een rekje met dubbeItjesgaas dat ik 
zelf gebouwd heb. 

Sommigen droogden ook peren, 
maar peren was lastig. Daar zat een 
hoger suikergehalte in, met als ge
volg dat die peren, als ze bijvoor
beeld op rekken lagen, dan droop de 
suiker d'r als het ware uit. En ze 
waren stenig. Sommigen probeer
den het met diverse soorten, maar 
dat hebben ze toch niet veel gedaan. 
Ze hielden 't meer op stoofperen: 
winterjannen, ijsbouten, ponds
peren, Gieser Wildeman. Die kon je 
zonder moeite de hele winter bewa
ren. Die lagen op de zoider. Die kon 
je schillen en vers eten; dat was 
werkelijk beter. Vroeger konje alles 
veel beter bewaren ais tegenwoor
dig. Wat dat is weet ik niet. 't Komt 
uit de koelhuizen. Je kunt het niet 
meer zelf doen. 

Drogen van pruimen haalde ook 
niks uit. Da' s incidenteel hoor dat ze 
pruimen droogden. Wij hebben 't 
een keer gedaan en n66it meer. Ze 
waren zuur, zonder meer. Die waren 
niet te vergelijken met de pruimen 
die nu uit Griekenland en Turkije en 
zo komen. Nee, we hadden weI zelf 
pruimen, maar daar kon je beter jam 
van maken. Dus vruchten schoon
maken en wassen; de benodigde 
hoeveelheid suiker erin, inkoken en 



daarna in potjes. Ik weet nog dat 
mijn moeder appeljam maakte, prui
menjam en ze heeft 's een keer 
tomatenjam gemaakt. Ze zeiden: 
"Oat is verrukkelijk." Nou, wij von
den 't erg lekker. Oat at je dan zo
mers op 't brood. Maar ik moet zeg
gen, m 'n moeder deed 't niet veel 
hoor. 't Was niet om zo te zeggen een 
jaarlijks weerkomende geschiede
nis. Daar hadden de mensen vroeger 
geen tijd voor. En dat was ook al
weer later. Toen zaten we al hier in 
dit huis en ik heb 't nu eigenlijk alle
maal over de ouwe tijd he. Nee, de 
inmaak ging hier hoofdzakelijk om 
de groente, en verder had je het dro
gen van appels. 

Ze hadden weI allemaal een gro
te stopfles met Of boerenmeisjes, Of 
boerenjongens, maar dat had eigen
lijk niet met de omgeving hier te 
maken. Boerenmeisjes dat zijn ge
droogde abrikozen en boerenjon
gens dat zijn krenten of rozijnen op 
brandewijn. Die hadden ze natuur
lijk niet zelfhe; die werden gekocht. 
Mijn moeder had altijd boerenjon
gens. Oat was zuiver voor verjaar
dagen en 't nieuwe en 't ouwe jaar, 
en als d'r bezoek kwam natuurlijk. 
Want de mensen waren allemaal kun 
je wel zeggen arm. Maar als d'r geen 
glaasje 's avonds op tafel kwam, als 
d'r bezoek was, nou ja, dan telde je 
niet mee, he. Oat vonden ze toch weI 
erg belangrijk blijkbaar. De mannen 
vaak brandewijn met suiker en de 
dames boerenjongens of boeren
meisjes. Oat waren de twee geijkte 
slokjes zullen we maar zeggen. 

Bessensap dat heeft mijn moeder 
ook vrijwel altijd gedaan. Rooie aal
bessen wassen, rissen, koken en sap 
uitknijpen en daarna in gezwavelde 
flessen. Naderhand had je een bes
senmolen, dan hoefde je niet te ko
ken. Bij dat gekookte sap heb je na
tuurlijk de nodige vitaminen kapot 
gemaakt, he. Maar bij die bessenmo
len kon je ze d'r rauw doorheen 
wringen. Ik zal maar zeggen, je 
drukte ze d'r door en dan kwam aan 
de voorkant waar de slinger zat, daar 
kwamen de pitjes, de veIletjes en de 
steeltjes uit en aan de achterkant 
kwam 't vruchtvlees met sap. Oat 
deed je in emmers. Toen we ze rauw 
inmaakten, deden we er ook weI 
eens aardbeien of frambozen of 
zwarte bessen bij. Niet veel hoor. 
Oat deden we om de smaak te ver
zachten. Het was verrukkelijk. Maar 
't ene jaar was ze beter dan 't andere. 
Wat dat was, dat weet ik niet. 

Ais je dan aIle bessen gedaan had, 
dan deed je dat vruchtvlees in een 
heel fijn linnen zakje en dat hing je 
dan op aan een stok die boven een 
emmer hing. En dan drup, drup, 
drup ... dan hield je puur sap over. 
Daar was je weI een tijd druk mee 
hoor.1k zal maar zeggen als je 't 's 
morgens of's middags deed, dan de 
andere dag was het pas in de emmer. 
En dan nam je een zwavelstokje; dat 
stakje aan. Dankwam er zo'n blauw 
vlammetje en daar hield je de fles 
boven en dan trok die zwaveldamp 
d'r in. Die fles werd dan heel wit. 
Dan waren alle bacterien d'r uit he, 
want daar ging 't om. Ais je al die 
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flessen gezwaveld had, dan nam je 
een kannetje en dan werden die fles
sen volgegooid en dan in de kelder 
laten staan en naderhand pas de 
kurken d'r op, want anders had je 
kans dat ze d'r af knalden. 

Bij 'n nieht van mijn moeder, 
daar maakten ze ook elk jaar nog 'n 
vaatje bessenwijn van veertien liter. 
Dat maakten ze van rauw sap van 
aalbessen. Ze wrongen dus de bes
sen door die bessenmolen heen, lie
ten 't sap uitzakken en dan bij 'n liter 
sap, 'n kilo suiker. Die suiker werd 
eerst gesmolten en dan werd dat bij 
mekaar gevoegd. En dan werd 'thele 
tonnetje met sap buiten in de scha
duw gezet met 't gat naar boven. Die 
wijn begon dan te gisten; dat kun je 
weI nagaan. Ze deden er ook een 
doekje op, maar 't was weI open; dus 
die schuimbeweging van dat gisten, 
die kon d'r gewoon uit be. Daar 
kwamen de wespen op af en die 
tolden er gewoon dronken vanaf. 
Ais dat vaatje uitgegist was, dan 
werd het binnengehaald, in de kelder 
gelegd, dus goed koel, en dan lieten 
ze 't een hele tijd liggen. En dan in 't 
najaar, dan zetten ze alle flessen 
klaar en dan lieten ze achter mekaar 
de flessen vollopen, want d'r zat 'n 
tap op. Dat ging zo de een na de 
ander. En dan de kurken d'r op. Ik 
heb ze verschillende keren gedron
ken. Ik yond ze lekker hoor. Het was 
een roodbruine wijn; het was niet te 
vergelijken met zeg maar Franse 
wijn, maar lekker ~was ze. Wij heb-

ben 't zelf nooit gedaan. Het waren 
er ook maar een paar die dat deden. 
We hadden te weinig bessen en mijn 
moeder was er ook te druk voor, met 
d'r pension houden. 

PRODUKTEN V AN DE SLACHT 

Ik zei al dat mijn moeder twee var
kens hield; een aten we d'r op en een 
werd er verkocht aan de slager. Of je 
nou twee varkens verzorgt of een, 
dat maakt zoveel niet uit, he. Dat 
deed je natuurlijk om d 'r beter van te 
worden. Dat deden er veel hoor. 
Zo'n big die kostte maar weinig; ik 
zal maar zeggen een rijksdaalder; 
het zal niet vee I meer geweest zijn. 
Hij at natuurlijk niet voor niks. Je 
kon een varken weI afvallaten eten, 
want d'r werd niks weggegooid, 
maar om 'm vet te krijgen moest je 
toch echt 'n paar zakken meel bij de 
meelboer hal en, want je kunt weI 
nagaan, daar moest je de hele winter 
mee doen. Maismeel kregen ze, daar 
werden ze lekker vet van. En dan 
hadden ze ook grind I. Dat was een 
menging, een heel fi jngemalen soort 
menging. 

Vroeger hadden ze hier een var
kenshok met een loop; een loop dat 
zit d'r omheen, he. Dan deden ze de 
schuif van het hok op en dan kon het 
varken naar buiten lopeno Zo'n var
ken moest natuurlijk een droog hok 
hebben; daar werd blad voor gehaald 
in het bos, en dennenaalden, en die 
werden in dat hok gegooid en ook in 

I grind = meel waaruit de bloem gezeefd is 
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die loop. Daar liep dat varken in te 
trappen en dan werd de mest er 
vanzelf mee vermengd. En die mest 
werd gebruikt om in de tuin onder te 
werken. Er werd zwaar gemest. 
Zodoende kon je op die grond hier, 
want het is hier vrij hoog en droog, 
kon je toch behoorlijk bouwen. 

Koeien hielden ze hier ook weI, 
maar het was al een hele grote boer 
als ie vier, vijfkoeien had hoor en die 
werden niet geslacht. Ais ie het 
deed, dan zat er 'n luchtje aan.1k zal 
maar zeggen dan was 't een nood
slachting: een koe die niet best wou 
of wat ook. Het aantal kippen dat 
hier gehouden werd was ook klein. 
En vis werd hier zelden gegeten. 
Nee, 'twashierzuivervarkensvlees. 
Maar we koch ten weI eieren, vijftig 
of honderd ik weet niet precies hoe
veel, van een boer, als ze goedkoop 
waren natuurlijk, want daar ging het 
om he en die legden we dan in in de 
kalk. Mijn vader was metseiaar, dus 
we hadden kluitkalk. Dan maakte 
mijn vader een flinke hoeveelheid 
kalk aan met een hoeveelheid water. 
De massa werd tot pap geroerd en 
daarin werden de eieren gelegd. Dan 
trok d'r een vliesje overheen en dan 
was het oke, want dan was het water 
steriel; in die klare kalk, daar kunnen 
geen bacterien in leven. Dan haalde 
je er 's winters een paar uit om te 
eten; om te bakken hoor, koken ging 
niet best meer. Eieren werden wei
nig gegeten, die waren goed voor 
zieken zei men. Een ei, dat at je 
eigenlijk aIleen met pasen en een 
heel enkele keer 's winters. Bij ons 

dan hoor; in grote gezinnen ook niet, 
want alles wat geld kostte, dat was 
d'r niet bij, of 't moest heel niet 
anders kunnen. Met pasen aten we 
rijstebrij met bruine suiker en eieren 
en dan mochten we d'r ook net zo 
veel eten als je wilde, maar wij wa
ren maar met z'n drietjes moet je 
rekenen. 

In '38, 'tkan ook '39 zijn, hebben we 
voor het laatst zelf geslacht. J a, dat is 
in Amerongen nog niet zo bar lang 
geleden hoor. Zelfs na de tweede 
wereldoorlog hebben de mensen 
hier nog weI zelf geslacht. 

Het varken werd geslacht door de 
slager of een huisslachter. Ais het 
opengesneden was, dan legden ze 
hem op een ladder om 'm op te laten 
stijven en dan werd ie zo tegen de 
muur aangezet en's avonds werd ie 
binnengehaald. Dat was een mooi 
gezicht hoor. En dan kwamen de 
mensen vroeger 'vetprijzen' noem
den ze dat. Dan was het: "Wat zou ie 
wegen?" En dan werd er gekeken 
hoeveel spek ie had. Het was meestal 
een varken van zo'n tweehonderd
vijftig pond. Mijn schoonvader had 
een keer een varken ... , de duimstok 
erbij en tlen centimeter spek had ie! 
Enorm, dat was geweldig. En dan de 
mensen: "Nou, da's 'n goeie, die 
weegt wel- ik zal maar zeggen -
driehonderd, driehonderdtwintig 
pond". En dan werd daar natuurlijk 
een glaasje brandewijn bij geschon
ken he. Daar ging 't om. Maar dat 
vetprijzen was in mijn tijd eigenlijk 
al voorbij. Ik heb dat maar 'n enkel 
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keertje meegemaakt en meer van 
horen zeggen, als dat ik 't werkelijk 
beleefd heb. Want als er 'n varken 
geslacht werd ... dat was 'n belevenis 
hoor. Die hadje de hele zomervetge
mest! Je had dus vrij vlees en spek, 

.. 

. . 

En soms zat er nog een stukje vlees, 
zo 'n klein stukje spek, bij of zoo Dat 
kreeg iedereen. Ik zal maar zeggen, 
wij gaven wat aan de familieleden, 
maar die familieleden kwamen bij 
ons ook wat brengen he. Dus ge-

woon een uitwisseling. 
De andere dag kwam 

de slager athakken. Dan 
werden de rugstukjes en 
de krabbetjes en alles, 
zo'n heel varken, werd 
uitgebeend; 'athakken' 
noemden ze dat, maar dat 
is gewoon wat de slagers 
tegenwoordig 'uitbenen' 
noemen. En dan maakten 
ze ook de 'met'; die draai
den ze door de worstmo
len en daar maakten ze de 
worsten van, metworst 
was dat. Daarvoor werden 
de darmen schoonge
maakt; eindeloos stonden 
ze darmen te krabben. 

Worstmolen met worsthoomtje van de familie 
Van Lienden 

Het varken dat geslacht 
was, dat werd in 't zout 
gedaan tot het gebruikt 
werd voor de consumptie. 
Gedeeltelijk hoor. En dat 
bedierf niet, want d'r 
werd behoorlijk gezou

en de mest had je natuurlijk dat half 
jaar ook gratis gehad. De families, 
die kwamen dan natuurlijk ook even 
kijken he. D'r werd ook altijd een 
'hutspot' gegeven. Dat was een 
worstje, een krabbetje, een stukje 
hoofdkaas en een bord balkenbrij. 
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ten. Dat weet ik nog, want ik moest 
weI eens bijlichten bij m'n vader, 
omdat de spekbak in de kelder zat he; 
die spekbak, dat was een gemetselde 
pekelbak. 

Alles werd natuurlijk gesorteerd. 
Je had er karbonaden in zitten; dat 



was het fijnste; dat aten ze natuurlijk 
allemaal als eerste op. Die lieten ze 
niet bederven. 'Karbonaden', ja te
genwoordig zie je dat woord, maar 
'krabbetjes' zeiden ze d'r vroeger 
tegen hoor. In de pekel had je ook de 
staart, de poten, de 'hiepse' -datzijn 
de knieen van de achterpoten -, en de 
oren; die waren speciaal voor de 
erwtensoep. En de rugstukjes, die 
kwamen aan weerszijden van de 
ruggestreng vandaan; die waren 
voor de boerenkooI. En dan was er 
spek, pekelspek; het waren de fi jne 
stukjes die gepekeld werden. Later 
werd dat pekelspek eerst afgewas
sen, dan opgekookt en op brood 
gegeten; in appels met bonen werd 
ook weI pekelspek gedaan. En in de 
zuurkooI, daar aten we ook vers vet 
spek in en dat werd meegekookt. 
'Vers', dat was dus gepekeld he. 
Eigenlijk is het niet vers, maar pe
kelspek noemden we ook weI vers 
spek. 

Zo lang als dat allemaal onder 't 
zout zat, kon er niks mee gebeuren, 
want daar durft geen vlieg, als ik 't 
zo zeggen mag, bij komen. Dus 't 
kan nooit bederven. la, als het voor
jaar werd, zodra het natuurlijk warm 
werd, dan was de Iekkere smaak 
eraf, he. Maar bederven deed het 
niet. 

De karbonaden werden ook weI 
eens gebraden en onder 't klare vet 
gezet, want dat sluit ook af. Dan kon 
d'r ook niks mee gebeuren. Maar dat 
gebeurde eigenlijk maar weinig. 
Dan kunje 't ook niet lang bewaren. 
Wat ze direct gebruikten, dat werd 

onder 't vet gezet. Steriliseren dat 
kreeg je later; dat was meer voor op 
afstand he. Het vlees, het goeie 
vlees, de karbonaden, die werden 
dan met bot en al gebraden en ge
weekt; dan hoefden ze ze niet te zou
ten he. Dat geweckte vlees was 
meestal voor zondags, want kijk, bij 
inmaak in 't zout, daar hoorde ge
zouten spek bij en peke Iv lees en 
noem maar op. Maar dat geweekte 
vIees, dat was natuurlijk Iekker ge
braden, dat hoorde bij de week
groente. Dat wisten ze weI; afijn dat 
proefden ze ook weI. Als je snij
boontjes apart, verse sperzieboon
tjes apart, verse andijvie apart had, 
dan kreeg je daar ook een Iekker 
stukje geweckt vIees bij. 

Het spek en de hammen werden 
niet geweckt. De hammen, die kun je 
natuurlijk weI uitbenen en dan wec
ken, maar ja, dan verlies je toch een 
beetje het gezicht he. De worst, de 
zijen spek en de hammen, die drie, 
die werden gerookt; dat is later ook 
niet veranderd. De metworst werd 
lieht gerookt en dan opgehangen aan 
een tabakspijI op de zolder, want 
tabak werd aan spijlen geregen en op 
de zoider gehangen. Worst werd 
gebruikt voor de boerenkool en voor 
snijbonen en dan door mekaar ge
kookt; het werd ook weI eens ge
kookt en op het brood gesneden. 
Sommigen aten het weI rauw, maar 
van rauw vIees, tenminste van het 
varken, daar krijg je lintworm van. 
De zijen spek en de hammen gingen 
eerst in 't zout, voordat ze naar de 
rokerij gingen. 
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Soms, als je 'n hele grote keuken 
had met 'n open schouw, dan werden 
ze daarin op de spijlen of op een 
ijzeren staaf gehangen en gerookt. 
Maar persoonlijk roken, dat deden er 
maar heel weinig. Dat was meer bij 
boeren. 

Die grote schouwen, die waren, 
laat eens kijken 'n tweeeneenhalve 
meter lang ongeveer en zeg maar 
zeventig, tachtig centimeter breed. 
Als je dan 'n laddertje had, kon je zo 
in de schouw klauteren. En als 't dan 
klaar was, dan haalden ze het naar 
voren, dan hingen ze het zo, dat 't 
niet meer in de rook hing, maar weI 
bederfvrij. Mijn schoonvader in 
Overberg had 'n grote schoorsteen; 
die had er keurig netjes een deurtje in 
laten maken op de zolder; dan kon ie 
't er daar uithalen. Maar in de regel 
werd er hier bij 'n speciale rokerij 
gerookt. Je moest daarvoor een ge
schikt rookhok hebben en dat had
den de slagers en de klompenma
kers. De klompenmakers hadden 
klompenspanen; dat is van dat hak
werk van klompen en die gebruikten 
die klompenspanen d'r v~~r. Som
migen deden het ook met zaagsel, 
sommigen met beukeblokjes. Spar
rehout was minder geschikt; dat was 
te scherp. Het lekkerste zei men al
tijd was van beukeblokken. Ik ben 
niet gek op die rooksmaak, maar 
sommigen zweren bij rookworst. 

Als het terugkwam van de roke
rij, ik zal maar zeggen na een dag of 
tien of acht, ik weet niet precies 
hoor, dan hingen wij het thuis op de 
zolder op 'n droge plaats in de don-
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kerte. Mijn vader had het dus niet in 
de schouw hangen. Soms een linnen 
zakje d'r omheen, dat er geen vlie
gen bij konden of ander onheil mee 
kon gebeuren. Je moest natuurlijk 
weI uitkijken. Want weetje wat het 
is: als het voorjaar wordt en 't is goed 
gerookt dan hindert dat niks, maar 
zodra dat 't wann wordt, dan wordt 
't ran zig. Dat kun je zien. Dan wordt 
het lichtbruin of geel. Bederven doet 
het niet hoor. Maar de lekkere smaak 
is er dan weI afhe. Ik was er niet zo 'n 
liefhebber van hoor. Ik was altijd aan 
het sputteren, maar ja je moest eten 
he. En als 't lauw weer werd, dan 
konden er op het spek bijvoorbeeld 
ook bromvliegen komen en dan 
kreegjed'rmaden in he. Daarmoest 
je natuurlijk ook voorzichtig mee 
zijn. Maar ze troffen daar weI be
paalde voorzieningen hoor. D'r 
waren er hier in Amerongen, die 
hingen het niet op de zolder maar die 
hadden een spekkist; daar hing alles 
in aan stokken, keurig netjes vrij van 
de grond. Dat was niet zo'n klein 
kistje; dat waren flinke dingen. Ik zal 
maar zeggen een manlengte, een
tachtig hoog, bij een meter denk ik 
en zo'n vijfenzeventig breed en d'r 
zat een ontluchtingsroostertje op; 
daar hadden ze een stukje vliegen
gaas voor gespijkerd. 

En verder werd er natuurlijk ook 
balkenbrij en hoofdkaas gemaakt. 
Dat waren dingen die moesten vers 
gegeten worden. Lever ook. Bepaal
de dingen moesten gauw op he. Die 
eerste weken at je overvloedig hoor. 
Na de slacht bijvoorbeeld enkele 



malen erwtensoep. Een flinke pan 
werd gekookt met groene erwten en 
als vlees gingen daar doorheen var
kenspootjes of de hiepse, de staart of 
de oren, en je at er rogge- of tarwe
brood bij. In die tijd at je ook balken
brij in plaats van brood. 

Balkenbrij werd van afval van de 
slacht gemaakt en van roggemeel, 
boekweitemeel, tarwemee1 en 
bloem; een stuk lever d'r in, en hier 
in Amerongen met krenten en rozij
nen en wat suiker d'r doorheen, net 
een soort krentenbrood zal ik maar 
zeggen. Ze maakten hier zoete bal
kenbrij, want dat is verschillend. 
Leersum, da's maar een paar kilo
meter verder, daar hebben ze 'n an
der recept. Dat weet ik, want een 
nichtje van mij, die ging met een 
Leersumse jongen en die kwam met 
'n hutspot aan en daar zat ook bal
kenbrij bij; dat was zoute, maar die 
lustten ze geeneens. Daar heb je 't 
verschil van smaak he. En in Over
berg waar mijn vrouw vandaan 
komt, da's dus maar 'n kilometer of 
zeven verschil, de Heuvelrug ligt er 
aIleen tussen, hadje ookhartige brij; 
daar maken ze dus balkenbrij zonder 
krenten en rozijnen en zonder sui
ker. Daar deden ze aIleen maar meel 
en een stuk lever en verder nog wat 
zout in de bouillon van de hoofdkaas 
en het afval van de slacht. Mijn 
vrouw vond ze verrukkelijk, maar 
dat is dus de hartige balkenbrij; ze 
kent geen zoete. Tegenwoordig ben 
ik ook niet meer zo zoetachtig; nou 
vind ik die hartige ook echt lekker. 

Balkenbrij werd dus met afval 

van de slachtgemaakt. De grote for
nuispot, waar eerst de was in ge
kookt was, werd keurig netjes 
schoongemaakt met schoon heet 
water en soda d'r in. Eigenlijk moet 
ik dat eerst nog verteIlen. J e had hier 
twee soorten fomuizen, een wasfor
nuis en een kookfomuis. Het kook
fomuis was van gietijzer; dat stond 
in de keuken. Dat was zo'n grote 
jaap, ja verschillend hoor. Wij had
den een vrij kleine, omdat we na
tuurlijk met' n klein gezin waren. En 
dat wasfomuis was van steen; dat 
stond in het schuurtje of in 't achter
huis. Dat waren gietijzeren potten 
die geemailleerd waren en die waren 
ingemetseld; je had ze van honderd 
en van honderdtwintig liter. Daar 
werd normaliter de was in gekookt. 
Maar met de slacht werd die pot 
helemaal schoongemaakt en dan 
werd daar de balkenbrij in gentaakt. 
De bouillon van de hoofdkaas werd 
d'r in gedaan en dan al dat meel. De 
een maakte meer en de ander min
der. Mijn moeder maakte vrij veel, 
dat er weI tien pond meel aan te pas 
kwam. Dus je kunt weI begrijpen, 
dan begon die kokende massa uit te 
dijen; je had weI zo'n half fomuis 
vol. Dan werden de diepe borden 
klaargezet, en dan schepte mijn 
vader die borden vol met een kop d'r 
op. Die zetten ze dan weg en als 't 
dan opgesteven was, dan werd het 
boven op zolder gezet, op planken. 
Dan at je enkele weken niks meer als 
balkenbrij. Dan atje geen brood; dan 
had je 's morgens balkenbrij en's 
avonds balkenbrij, en's middags 
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gewoon middageten natuurlijk. Net 
zo lang tot de balkenbrij op was. Je 
had verder niet veel meer nodig 
hoor! Want die balkenbrij werd in 
vet gebakken. Oat vet was de reuzel 
van het varken; dat noemden ze hier 
'smout'. Oat is een beetje glazig 
sooft vet. Oaar zit 'n smakie aan wat 
mij niet zint. Ze aten het bij 'n beetje 
armere mensen na de slacht op het 
brood gesmeerd, en ook weI bij die 
het toch behoorlijk betalen konden 
hoor. Nou zouden we d'r niet meer 
over prakkizeren, maar dat werd 
toen op 't brood gesmeerd, al dan 
niet met wat bruine suiker ver
mengd. Ik: vind 't niet lekker, maar 
dat is ieder zijn smaak. 

Zo'n bord balkenbrij werd recht 
doorgesneeen en dan sneeen ze d'r 
schijven van, en die schijven nog een 
keer door, en dat werd in de koeke
pan heerlijk knappend gebakken in 
het vet. Oan kon je net zoveel eten 
als je wou. We vonden het heerlijk 
allemaal, m'n vader en m'n moeder 
en ik. Oat was een tijd, dan kon je 
maar raak eten, wat de balkenbrij 
betreft dan. Ik: kan me nog herinne
ren, toen waren we net hier het huis 
aan 't bouwen, toen had ik zo ont
zettend veel gegeten, overeten mag 
ik weI zeggen, toen was ik zo misse
lijk als 'n kat... en bUikpijn! Ik: keer
de m'n maag d'r als 'n sok binnen
stebuiten van, verschrikkelijk. 

We hadden 't nou over vet. Te
genwoordig krijg je eigenlijk geen 
vet meer. Oat haalt niet meer bij 
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vroeger. Mijn moeder kocht nog vet 
bij, en regelmatig hoor, en dan tien 
pond tegelijk; rundvet was dat. Oat 
werd gesmolten en dan aten we de 
kanen ook nog op; dat zijn die klier
tjes die d'r in zitten. En bij het eten 
werd elke keer een groot blok vet 
gedaan. Oat was vroeger heel nor
maal, een kluit vet erin. 

Bij de slacht werd al het afval 
apart gehouden: de kop, het spek van 
de kop, en allerlei afval en zeen -
niet dat harde zeen, maar zacht zeen 
-. Oat werd gekookt, door 'n mo
lentje gedraaid tot 'n fijne ... brij zal 
ik maar zeggen en onder azijn gezet 
in glazen schaaltjes; dat was de 
hoofdkaas. Onder azijn kan 't niet 
bederven; daar kunnen rottingsbac
terien natuurlijk weinig vat op krij
gen. Maar ik heb toch ook weI eens 
gezien dat het begon te schimmelen 
met die azijn en dat mijn moeder die 
schimmel d'r vanaf sneed. Ik: zou er 
nu doodsbang van zijn, maar we 
hebben d'r nooit wat van geman
keerd, dus... Ze waren toen vrij 
nonchalant hoor. Maar ik moet zeg
gen, bij mij thuis niet ZO, maar ja 
bepaalde dingen ... Ze leefden vroe
ger ook onder vrij primitieve om
standigheden he en onwetendheid 
kan ook een hoop leed veroorzaken 
natuurlijk. Toch moeten ze vroeger 
een bepaalde immuniteit gehad heb
ben die gewoon fantastisch geweest 
is hoor. Oat Nederland, het platte
land althans, niet al lang uitgestor
yen is, daar snap je niks van. 



ehr.J. KNIPSCHEER (geb. 1908)* 
Den Hout (N.-Br.) 

P.A.M. KNIPSCHEER-KEIJ * 
(geb.1909) 
Den Hout (N.-Br.) 

M I: Wij waren thuis met dertien 
man. Elfkinderen dus he, vijfbroers 
en zes zusjes. Oat was vroeger ge
woon hoor, grote gezinnen. Die zes 
zusjes waren de oudste; die gingen 
dus allemaal eerst de laan uit en toen 
moesten wij, de jongens, iets meer 
doen in het huishouden. Zodoende 
weet ik een beetje meer van de in
maak van vroeger. Ik kan teruggaan 
tot '20, '25. Toen hadden aile boeren 
nog een flinke tuin achter het huis, 

* Gei"nterviewd op 16 april 1982. 

afgescheiden van het landbouwbe
drijf. 
V: Die was echt voor het huishou
den. Wij hadden ook"een boerderij, 
maar niet zo groot als bij jullie. 
M: Ik denk een bunder of zestien, 
achttien en wij hadden er vijfentwin
tig. 't Was ailemaal gemengd be
drijf. Wij hadden er ook nog wat 
tuinbouw bij. Oat wil zeggen fram
bozen; dat no emden wij tuinbouw. 
De omgeving van Breda was echt 

I Met 'M' worden de woorden van de heer, met 'V' de woorden van mevrouw 
Knipscheer weergegeven. 
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frambozenteelt en dat vraagt veel 
handwerk. Boeren die een beetje 
gezin hadden, die hadden frambo
zen. Die werden gezamenlijk naar 
Breda gebracht, naar de veiling, op 
een kar nog met een paard ervoor. 
Frambozen waren toen eigenlijk al
tijd voor de verkoop. Zo in '30 onge
veer is de hoofdteelt frambozen te
ruggezakt. Toen pas kwamen er hier 
overal frambozen voor het gezin. Ze 
staan er bij ons nog, hier aan de 
draad; nou wordt er jam van ge
maakt. 
V: Nu heeft iedereen zo'n beetje 
frambozen voor z'n eigen gebruik, 
om zo te eten he. Ik maak ze in, voor 
de pudding, maar toen, in die tijd 
werd er zelfheel weinig mee gedaan. 
Later deden we ze in flessen. Wec
ken dus. Ze mochten dan niet tot de 
kook gaan, want dan gingen ze stuk. 
Tachtig graden zoiets, meer niet. 
M: De mensen hadden hier vroeger 
allemaal 'n stukje grond. Het was 
gewoon zelfvoorziening he. 
V: En de arbeidersmensen hadden 
ook allemaal een varken. Daar 
spaarden ze alles voor over, om een 
varken te kunnen slachten in de win
ter. 
M: Boeren hadden altijd varkens, 
maar de meeste arbeiders zetten in 
mei twee varkens op. In oktober 
werd er dan een geslacht en de ande
re werd verkocht. Van dat geld wer
den steenkolen gekocht voor de 
winter. Dan zeiden ze: "Ben varken 
veur in de kuip te doen en een varken 
met 't gezieht naar Breda." Oat was 
dan om te verkopen he. "Met 't ge-
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zieht naar Breda", noemden ze dat. 
Dan zetten ze meteen weer twee 
varkens op, in oktober. En in het 
voorjaar, zo in april, werd er weer 
een geslacht en de andere verkocht. 
Voer was er altijd weI, want de men
sen hadden allemaal een stukje 
grond met wat aardappelen en wat 
rogge voor het varken. N ou kopen de 
boeren allemaal voer en doen dat in 
een silo, maar vroeger moest je de 
koeien en varkens met eigen mate
riaal verzorgen. Oat was de zelf
voorziening he. Bovendien, het 
overschot van het eten en zo, ging 
allemaal naar het varken toe. Alles 
werd toen ten nutte gebracht eigen
lijk. De arbeiders waren in hun jonge 
tijd allemaal boerenknecht geweest. 
Dus die hadden er ook allemaal 'n 
beetje verstand van. Al die mensen 
hadden toen praktisch ook nog een 
geit hier in het dorp. Dus ze hadden 
ook melk van d'r eigen. Ja, dat heb
ben we nog meegemaakt, dat er hier 
een geitenvereniging was. Er wer
den ook geitententoonstellingen ge
houden, want die geiten werden ge
keurd. 

AARDAPPELEN EN GROENTE 

M: De mensen hadden dus allemaal 
aardappelen van eigen teelt. Die 
werden in de kelder bewaard. Een 
kelder had iedereen en in iedere 
boerenkelder was een apart yak voor 
aardappelen. Oat is nou nog hoor. 
V: Wij hebben het hier ook. Er zitten 
aardappelen van ons in en aardappe
len van onze zoon hiemaast. Die 



heeft geen kelder. 
M: En verder waren er de groentes, 
alles zelf verbouwd. De ene keer was 
er weI's wat van dit over, de andere 
keer viel dat 's mee en als er over 
was, ... 
V: ... dan werd het in het zout gezet. 
M: In een Keulse pot. Hoofdzakelijk 
witte kool en snijbonen. 
V: En breekboontjes 2• Ik weet dat 
wij daar thuis twee potten van in
maakten en we hadden toch geen 
groot gezin. Drie kinderen maar. 
M: Ik kan me eigenlijk niet herinne
ren dat ze bij ons breekbonen in pot
ten deden, weI snijbonen. Die moes
ten met zo'n machientje gesneeen 
worden. Niet met de hand, dat kan ik 
me niet herinneren, altijd met een 
machientje. Dat kon je aan de tafel 
schroeven en dan maar draaien. 
V: Dat deden wij ook altijd vroeger. 
Bij ons maakten ze een pot snijbo
nen en twee potten breekboontjes. 
M: Witte kool deed je weI met de 
hand snijen, mooi dun snijen. Maar 
eerst, voor het snijen, wassen. 
V: En al het kwaad dat eraan zat, dat 
ging er dan af. 
M: Eerst deed je er blad af, dat er 
geen kruimeltje zand meer was en 
alles wit was. De Keulse pot was 
natuurlijk eerst enkele keren met ko
kend water goed uitgedaan, want dat 
zout en zo, dat slaat aan hoor. En dan 
deed je eerst een handvol zout on
derin de Keulse pot, dan een laag 
kool en dan flink aanstampen. Weer 
een laag zout en kool en weer flink 

2 breekboontjes = sperzieboontjes 

aanstampen, tot ie vol was. Ais ie 
bijna vol was: 'n plankje erop en een 
steen erop. 's Anderendaags was ie 
dan zo ver gezakt, dan kon d'r nog 
een gedeelte op. 
V: Dan stond er al flink pekel op. 
M: N a de tweede dag werd er een 
schone, uitgekookte doek op gelegd 
en daar ging dat plankje op met een 
flinke zware kei, want het moest 
onder druk blijven. Het inmaken van 
snijbonen ging bijna net zoo 
V: In het begin kwam er nog weI eens 
schuim op. 
M: Ja, bovenop kreeg je een beetje 
gisting zal ik maar zeggen, want het 
stond twee of drie maanden eer dat je 
eraan begon. Dus als je begon, dan 
moest je het bovenste laagje weg
doen, dat weet ik weI, maar onderin 
of zo hebben we nooit moeite gehad. 
En met snijbonen was dat eigenlijk 
ook zoo Die stonden ook altijd in de 
kelder. 
V: Daar was het ook koud; daar stond 
het fris. 
M: De keider was de vaste plaats. Ik 
heb ook het idee, dat het meer ging 
gisten, als je de pot boven had staan 
en daar bijvoorbeeld ging stoken, 
dat denk ik hoor. 
V: Snijbonen, ik weet niet hoe of ze 
't bij jullie deden, maar wij aten die 
met witte boontjes, gedroogde witte 
boontjes. Die moesten eerst wat 
koken, want witte bonen moeten 
nogal lang koken en dan op het laatst 
gingen die snijbonen erdoor, want 
die waren eerder gaar. Dat was bij 
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ons altijd de gewoonte. 
M: Bij ons was dat anders. Bij ons 
gebruikten ze vandaag snijbonen. 
Daar bleef wat van over. En dan 
de den ze morgen het overschot van 
die snijbonen met gekookte witte 

Die werden meestal gewoon bij de 
aardappelen gegeten, maar ook weI 
ais volle maaItijd. Witte bonen met 
suiker bijvoorbeeid en daar wat bo
tersaus over. Dat is machtig eten en 
zwaar eten ook. We doen het nog 

weI's. 
V: Nou we samen zijn ja. 
De kinderen hielden er zo 
niet van, maar 't is weI 
lekker, zo 's een keer. 
M: Bruine bonen aten we 
met stukjes uitgebakken 
spek apart erbij en dat 
doen we nou ook nog 
soms. 
V: Met uien, goed uien 
erbij. Die werden bij het 
spek meegebakken en er 
zo bij opgegeten. 

Na het drogen werden witte en bruine bonen 
uit de peul gehaald 

M: Soms ging er nog 'n 
klein beetje bloem bij, dat 
het een beetje aange
maakte saus werd en dat 
werd dan bij de bruine 
bonen gegeten. J a dat was 
vorstelijk eten! In de win
ter werd ook vaak ZUUf

kool gegeten, want er was 
niet veel anders. Ja, er 
waren diverse koolsoor
ten: boerenkool dat was er 
dan in de winter, en sa-
vooie; die bleef in de 
winter op het land staan; 

bonen. Maar eerst was het snijbonen 
aIleen. Bonen was in die tijd een 
voomaam gerecht in de winter hoor. 
De boeren, en trouwens aIle mens en 
hier, hadden allemaal bonen staan 
om in de winter droog te gebruiken. 
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die kon tegen de vorst. Spruitkool 
eventueel nog. Rooie kool, kon ook 
vrij goed tegen de vorst. Naderhand 
hadden ze een systeem, dat ze die 
rooie kool op d' r kop in de grond de
den, de wortels naar boven. Dan 



bleef ie goed. Maar weet je waar je 
dan weI mee zat? Met ongedierte. De 
muizen en de ratten kwamen daar op 
af. Het is maar tijdelijk geweest, dat 
je er overal in de tuin zo'n stuk of 
acht of tien van zag staan, met de 
wortels naar boven. En later is dan 
het wecken van groente gekomen. 
Welk jaar is het wecken gekomen? 
In '35? 
V: Zoiets denk ik. Ik heb het bij ons 
thuis helemaal niet gedaan en we 
zijn in '35 getrouwd. 
M: Toen waren ze bij mij thuis toch 
al even bezig hoor. Mijn moeder 
heeft het niet gedaan, maar mijn 
oudere zussen weI. Ik ben de jongste 
van elf. En de meisjes waren de 
oudste. Dus dat scheelt vijftien, zes
tienjaar ongeveer he. En die meisjes 
hebben allemaal kookles gevolgd en 
daar werd het wecken geleerd. Vol
gens mij zijn die daarmee al in '29, 
'30 begonnen. 
V: Dat kan weI. Die waren allemaal 
ouwer als ik. Ik weet dat ik een beetje 
voor ik getrouwd ben, naar de huis
houdschool ben geweest. Ik voor mij 
heb veel geweckt, zo gauw als ik 
getrouwd was. 
M: Bij ons zijn ze eerst heel voor
zichtig het wecken gaan proberen, 
vanwege het risico he. En het vroeg 
ook altijd veel werk. Men is beg on
nen met bepaalde groentes te wec
ken, het eerst de groentes die niet 
konden worden ingezouten, zoals 
bloemkool. Ik heb weI een idee, dat 
mensen die toen nog niet naar die 
kooklessen gingen, dat die zeiden: 
"Wecken, dat is allemaal maar niks. 

Uit 't zout is veel beter. Mijn moeder 
heeft dat altijd gedaan, dus dat is vast 
en zeker goed. Daar houwen we aan 
vast." Nou gebeurde het ook wei's 
hoor, dat een ring van een fles niet 
goed sloot en dat er schimmel op 
kwam. 
V: 't Gebeurde weI's, dat ze open
gingenja. 
M: En vroeger zei je: "We hebben 
het in de kelder gezet. Daar hoef ik 
niet meer naar te kijken." Maar 
naderhand is men er toch achterge
komen, dat je het regelmatig na 
moest kijken. Iedere zaterdag gin
gen bij ons de meisjes die deksels 
voelen. Toen kwam het niet meer 
voor, dat het helemaal bedierf. Was 
er eentje los, dan werd ie meegeno
men en dan werd ie meteen gebruikt. 
Maar in het begin kan ik me weI 
voorstellen dat er een bepaalde te
genstand was, vooral van ouwelui. 
Maar als er dan grotere kinderen 
waren, die het 's wilden proberen, 
dan gaven ze zich toch weI een keer 
gewonnen. De dochters moesten ei
genlijk de moeder kunnen overwin
nen, dat het beter was als in de 
Keulse pot doen, want het was voor 
toen weI een investering hoor, de 
aanschaf van de weckketel met een 
thermometer. En ze moesten ook 
nogal wat flessen hebben, met de no
dige ringen. Eigenlijk geloof ik dat 
zuurkool maken in de pot nog 't 
langste van allemaal gebleven is. Bij 
mij thuis bleefhet tot 't leste toe, dat 
weet ik weI. 
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BaTER, VET 

V: In ons trouwen heb ik nooit meer 
potten gevuld. Wat we bij ons ook 
altijd in de pot deden: boter! Meibo
ter van de fabriek. In mei gingen de 
koeien in de wei en als die dan een 
week of twee, drie in de wei liepen, 
dan had je van die lekkere, gele bo
ter. Die werd ook in een Keulse pot 
gedaan met pekel erop. 
M: Dan moest je eerst water koken 
om goeie pekel te maken en daar 
moest zoveel zout in, dat het niet 
meer oploste. Dan had je voldragen 
pekel. 
V: Kon je lekkere botersaus van 
maken, van die gele boter, want om 
zo te eten was die pekelboter een 
beetje zwaar, een beetje ranzig ei
genlijk. Zat een sterke smaak in. 
M: Dan konje eigenlijk gewaarwor
den dat het geen verse boter was. Het 
was niet bedorven, maar het bleef 
niet verso We begonnen er eigenlijk 
altijd pas zo in ... , in oktober aan denk 
ik. 
V: am zo op de boterham te doen 
was ze niet zo lekker, maar je had 
zulke mooie, gele botersaus. 
M: In het ouwe boerderijtje van een 
oom en tante van me stond op de 
'vurvloer'3 nog een kammolen. Die 
kamden nog zelf. Dat is mijn uiterste 
heugenis hoor, dat daar een koe 
rondliep in de kammolen. Dat waren 
vrijgezellen en die hadden nog een 
stuk of vijf, zes koeien. De anderen 

hadden toen al zo'n twaalf koeien. 
Die deden dat niet meer. Daar ging 
de melk allemaal naar de fabriek. 
Maar die echte boerenboter was 
eigenlijk niet eens lekkerder, mis
schien wei net zo goed, maar zeker 
niet lekkerder als van de fabriek. 
Weetje waarom? Je deed te weinig 
spoelen. Onder de oorlog hebben we 
ook zelf gekamd en die boter was 
ook niet lekkerder. Dat kwam omdat 
wij te weinig spoelden. 
V: Die boter was ook slap. 
M: Er bleef nog een beetje melk in 
zitten, en dan werd ze ook vlug ran
zig. Vroeger hadden de boeren altijd 
goeie boter in huis, maar ze waren er 
wei zuinig mee. Bij ons in 't gezin 
aten we heel veel reuzel op de boter
ham in plaats van boter. Als wij boter 
kregen, dan was het eigenlijk iets 
bijzonders. Aileen mijn moeder nam 
altijd verse boter van de fabriek. Dat 
was gewoonte. Die had de zorg voor 
het gezin. Ik heb ook een idee dat dat 
eigenlijk in de tijd gekomen is, dat 
mijn moeder regelmatig zwanger 
was en dat ze zodoende iets extra's 
kreeg. Heb ik zo het idee hoor. 
V: Wij namen allemaal boter, maar 
ja, wij waren niet met zo'n groot 
gezin he. Ik heb maar twee broers. 
Wij aten ook heel veel spek en spek
vet op de boterham, maar geen reu
zel. Het gebakken spek was voor 's 
morgens; het vet werd in een schaal
tje gegoten; dat kwam dan om vier 
uur op tafel als er een boterham ge-

3 vurvloer = voorvloer, bet gedeelte in de stal v66r de plek waar de koeien in de 
rij stonden 
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geten werd. 
M: Dat deden ze bij ons ook weI, en 
heel veel boterhammen met suiker. 
V: Vooral als je vet smeerde, was 
suiker heellekker. Jam werd niet ge
geten; dat was er nog niet. 
M: Kan ik me eigenlijk ook niet 
herinneren dat dat gemaakt werd. 
Reuzel met suiker en ook weI boter 
met suiker, dat weI. En in de vasten, 
als je geen boter of vet mocht gebrui
ken, dan kreegje gewoon boterham
men met stroop zonder meer. Iedere 
boer had altijd een stroopkannetje, 
speciaal voor de karnemelksepap 's 
avonds. Dan werd 'pap met vuurste
nen' gegeten. 'Vuurstenen',datwas 
roggebrood dat wat ouwer gewor
den was en dat in de pap gebrokkeld 
werd. Dat was alleen voor de lief
hebbers. Dat hoefde je niet te doen. 
En daar ging dan stroop overheen. 
Anders namen we eigenlijk geen 
stroop. 

FRUIT 

M: Groente werd in onze omgeving 
niet gedroogd. Appels en peren weI. 
Die bleven niet wit. Die werden 
bruin. N aderhand werden er ook weI 
kruiden als selderij en peterselie ge
droogd. Maar weinig hoor. Dat is 
eigenlijk ook weer later in de tuin 
gekomen, toen de meisjes naar de 
kookles gingen. 
V: Wij hadden het bij ons niet in de 
tuin staan hoor. 
M: Maar iedere boer had weI een 
beetje een fruittuin, zo maar voor 
eigen gerief. Fruit werd eigenlijk 

alleen gegeten als men het had van 
eigen boomgaard. Bij de peren was 
het hoofdzakelijk de Hollandse sui
kerpeer; die draagt geweldig en die 
werd het meest gedroogd. Bij de 
appelen maakt het eigenlijk niet veel 
uit, dacht ik, maar vroeger waren er 
veel zogenaamde 'binnenrooikes' 
bij de boeren. Een echte ouwe boe
renappei. Bij ons standen er weI 
drie, vier bomen. 
V: Je kon ze bij de bakker brengen. 
Die droogde ze veei. Er werd soms 
een volle mand naar de bakker toe 
gebracht, ineens. 
M: Die legde ze boven op de oven 
am te drogen. Dat duurde een dag of 
drie, vier. Ze moesten geschild wor
den, in vieren gedeeld en de klokhui
zen moesten eruit. Maar eerst moest 
je gaan vragen: "We willen appeltjes 
drogen. Wanneer mogen we ze bren
gen1" Want andere boeren zaten er 
ook mee. Naderhand hebben we het 
ook weI thuis gedaan. Na het brood
bakken in de eigen oven. 
V: Je bakte toch aIle weken zelf. 
M: Bij de bakkerhadjehetprobleem 
dat ze allemaal niet terugkwamen. 
Want de bakker verkocht ook ge
droogde appeltjes. Zo slim was ie 
weI. Hij moest toch ook iets hebben 
voor het drogen he. En zodoende is 
het er toch zachtjesaan uitgegaan bij 
de bakker, of hij deed het ook niet 
meer. Die modeme ovens leenden 
zich er moeilijker voor geloof ik. 
V: Maar die oven van ons bleef maar 
eventjes wann na het bakken en dan 
niet meer. En je moest ze tach door 
en door droog zien te krijgen. Dan 
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gingen ze nog weI's mee naar bui
ten. In de zon, gewoon plat neerleg
gen op een doos of zoo am na te 
drogen. Bij de-bakker blijft de oven 
altijd heet. Nacht en dag eigenlijk. 
Maar dat was bij ons niet, omdat je 
maar een keer bakte in de week. Ais 
het dan kwaad weer was, deed mijn 
moeder ze nog weI in de oven van de 
kachei. 
M: Maar dan moest ze hem weI open 
laten staan. En het ging ook maar 
met kleine hoeveelheden. Je ziet op 
het ogenblik weI's, dat ze ze aan een 
draadje rijgen en zo in de zon han
gen. Maar dan moeten de stukken 
niet te dik zijn natuurlijk. 
V: Sommige mensen doen dat weI; 
dan boren ze ze. 
M: En ze snijen ze niet in vieren, 
maar in platte schijven. Zolang onze 
Piet op de boerderij gezeten heeft, 
hebben we appels gedroogd, want 
daar waren nog enkele fruitbomen. 
Oan deden we het gewoon hier op de 
kachel van de verwarming, maar 
daar kon niet veel op. 
V: Hierachter staat een grote, platte 
oliekachel en daar legde ik ze op. 
NOll doe ik het niet meer. Er komen 
geen appelen meer,AIs je het fruit 
ervoor moet kopen, kun je net zo 
goed gedroogde appeltjes kopen. 
Maar als je het fruit zelf hebt, dan 
doe je het; dan wordt het goed ge
bruikt he. Ik bewaarde ze gewoon in 
een blikken trommel, op de vliering. 
M: Ze werden bij de aardappelen 
gegeten, in de plaats van groente. 
V: Ook weI een schep na. Een hele 
schaal koken; dan doe je er vier 
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dagen van. 
M: Ik mocht het graag eten. Een 
beetje pijpkaneel erbij. Gedroogde 
appeltjes met pijpkaneel was ook 
een goeie methode voor mensen met 
diarree. 
V: Later met het wecken, droogde je 
niet alle appels meer. Toen maakte 
ik ook appelmoes in de fles. En mijn 
moeder deed vroeger ook peren 
schillen, koken en dan deed ze er 
azijn en suiker bij. Oan deed ze halve 
peren in van die grote, vierkante 
winkelflessen. Oat bedierf niet. 't 
Mocht niet te zuur zijn natuurlijk, 
maar het was lekker fris. En 't was 
makkelijk he. Je kon er zo een 
schaaltje uithalen voor 's middags 
na de aardappels. 
M: 't Was toch weI voor een gele
genheid dacht ik hoor. .. , als ik kwam 
ofzo. 
V: Oh, maar ze maakte altijd een paar 
van die flessen. Peren hadden we 
van ons eigen. Oat werd allemaal 
gedaan, net als ik al zei, als je het 
fruit zelf had, want kopen deed je 
niet om's iets te maken. Oat werd 
niet gedaan. 
M: Bij ons deden ze nogal veel peren 
wecken, want die waren heellekker, 
maar daar kwam makkelijk schim
mel op. En kersen deden ze vroeger 
op brandewijn zetten. Morellen dan 
eigenlijk he. Via de voorlichting is 
dat gekomen. Oat is ook allemaal 
weer geleerd op die kookschooi. Bij 
ons maakten ze altijd een paar potten 
met morellen klaar, dat weet ik nog 
weI. Ais er een borreltje geschonken 
werd, dat was dan hoofdzakelijk bij 



een verjaardag of zo, dan kregen de 
dames kersen op brandewijn. De 
mannen hadden liever een ouwe 
klare. 
V: Boerenjongens is dat, met kersen. 
Met abrikozen is boerenmeisjes. 
M: la, abrikozen op sterke drank kon 
je kopen. Bij ons maakten de meisjes 
ook al bessensap, om bij de pudding 
te doen. Mijn moeder heeft dat ge
loof ik niet gedaan. Dat is ook nader
hand gekomen. 
V: Ik doe het nou weI, maar vroeger 
werd dat niet gedaan hoor. Rooie 
bessen plukken; die was je heel 
goed, ritsen en dan doe ik ze zonder 
water in een pan. Dat breng je heel 
zachtjes aan de kook; dan springen 
ze open en dan doe ik ze gewoon 
door een zeef. Niet persen; dan 
wordt het ook niet troebel, maar is 
het mooi helder. 

PRODUKTEN VAN DE SLACHT 

M: In de kelder stond ook altijd nog 
de spekkuip. Bij mij thuis was het 
nog een ronde, houten kuip. Later 
hebben we een cementen bak inge
bouwd, van zo 'n zeventig bij zeven
tig centimeter. We slachtten soms 
drie, soms vier varkens in de winter. 
V: Bij ons werden er maar twee 
geslacht. 
M: De grote stukken gingen zes 
weken in de pekel. Dan ging het in de 
schouwen werd er weer een ander 
varken geslacht. In de zomer was de 
kuip natuurlijk leeg. Op de bodem 
werd eerst een laag zout gestrooid. 
De hammen moesten onderin de 

kuip, want die moesten het best 
onder de pekelliggen. Dan weer een 
flinke laag zout en zo laag om laag de 
zijden, de schouwers en het zout. 
Het werd allemaal mooi aangevuld 
met de poten. Ais de rest later de 
schouw in ging, bleven de poten er 
nog in liggen; die werden uit de 
pekel gepakt voor de erwtensoep. 
De ham zat altijd nog rondom in de 
huid en het been bleef erin. Dat was 
eigenlijk het gevaarlijke punt, want 
bij dat been zat vocht en dat vocht 
van die gewrichten - dus niet het 
been, maar het vocht - dat was het 
probleem voor bederf. Daar werd 
goed zout en peper in gestopt, maar 
toch gebeurde het nog, midden in de 
zomer dat daar moeilijkheden kwa
men. Naderhand gingen ze de botten 
eruit halen en maakte de slager twee 
rollen van de ham. Toen ik dat een 
paar keer gezien had, deed ik dat zelf 
ook. Toen bleef het beter. 
V: De ribbetjes en de karbonade, het 
lekkerste eigenlijk, ging niet in de 
pekel. 
M: Nee, want dat echte magere trekt 
' t meeste zout aan. Daar werd wat 
van verdeeld. Er ging ' s een ribbetje 
naar de onderwijzer, en soms naar de 
pastoor. 
V: En naar de zusters. 
M: En naar mekaar ook. J a, dat was 
vroeger heel gebruikelijk en de rest 
werd meteen opgebraden. 
V: Direct opbraden ja. Maar dat was 
v66r de tijd van het wecken, toen 
deed moeder dat. Dan hoefde niet al
les meteen op. Dan goot mijn moe
der er vet op dat het helemaal mooi 
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onder stond. Oat bleef makkelijk een 
week of zes, of acht goed. Ik weet 
nog dat ze het vet er wei af moest 
krabben, want anders was het te vet 
om te eten. 
M: Ik denk dat dat bij jullie belang
ri jker was omdat jullie maar met vijf 
waren. Maar wij zaten aile dagen 
met dertien man aan tafel. Dan ging 
dat kleingoed vrij vlug op hoor. Ik 
kan het me wei herinneren, maar bij 
ons gebeurde het niet op grote schaal 
in ieder geval. Die ribbetjes en kar
bonaden moesten wei bewaard wor
den, want dat was het beste eigenlijk 
he. En zondags kwam er al eens een 
jongen mee; de meisjes werden gro
ter. Dus mijn moeder braadde die 
ribbetjes ook op en later braadde ze 
die weer een keer op, dat het echt 
goed kokend gemaakt werd. En dan 
nog 's een keer echt goed atbraden. 
Dan bleef het een week of drie, vier 
goed denk ik. 
V: Oat kwam, als je het opgebraden 
had, stond er ook wat vet op. Er 
moest wei een keer vaker naar geke
ken worden als bij ons, maar als die 
pan gesloten was en in de kelder 
stond, dan bleef dat ook goed. 't Was 
ook winterdag; je deed zoiets niet in 
de zomer. 
M: De hersens werden de eerste dag 
altijd al gebruikt. 't 'Harsjepanneke' 
noemden we dat altijd. 
V: Oat werd gekookt met een laurier
blaadje en wat kruiden, een peper
korrel en azijn en zoo "Krijgen we 
vandaag 't harsjepanneke", was het 
dan. Oat vonden ze lekker he. 
M: Oat werd nog 's middags koud bij 
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de boterham gegeten. 
V: En van de kop werd zult gemaakt. 
Oat werd ook altijd direct klaarge
maakt. De slachter deed de kop in 
verschillende stukken en die gingen 
in een grote pan. Een paar uur laten 
koken. Dan werd het vlees van de 
benen afgehaald en dan werd dat 
v lees door een machientje gedraaid. 
Daar moest je ook wei om denken 
hoor, want er werd nog al wat ge
maakt. Het gebeurde wei, dat ons 
moeder wat vet op de zult deed die ze 
het laatst gebruikte, net als met het 
vlees be. Ais ze hem dan naderhand 
ging gebruiken, dan haalde ze eerst 
het vet er af, kookte ze hem even 
door en dan was het weer lekker 
verso 
M: Oat doorkoken deden ze bij ons 
ook af en toe; ik kan me niet herinne
ren van vet erop, maar wij zaten ook 
iedere dag met meer aan tafel. Er 
werd ook een gedeelte van de lever 
en een gedeelte van de longen door 
gedaan. Ais het wat veel werd, werd 
een gedeelte van de longen wegge
daan; dat was voor de hond of voor 
de kat. En de oren gingen er ook bij; 
als het een zwaar varken was, werd 
er een stuk uitgesneeen, maar anders 
gingen de oren er ook in. Sommige 
mensen deden de tong er ook bij, 
maar dat vonden wij altijd zonde. 
V: Die kookte ik apart. In de zult 
moest ook peper en nootmuskaat en 
azijn, maar we maakten hem niet 
zuur. Mijn moeder leerde altijd dat je 
hem keurde als ie nog warm was. Je 
mocht het zuur wei proeven, maar 
het moest niet de overhand hebben. 



M: Die zult werd gewoon gebruikt 
bij de aardappelen, in de plaats van 
vlees. 'Spek' moet ik eigenlijk zeg
gen, want vlees kwam eigenlijk bij 
ons niet op tafel. Al het vlees van het 
varken noemden we spek en 'v lees' 
dat was rundvlees; dat werd ge
kocht. Bij ons was vlees echt zeld
zaam hoor, iets extra's. Alleen met 
kermis, en met pasen en kerstmis 
misschien nog, werd dat gekocht. 
Het was eigenlijk te duur he, om 
voor dertien mensen vlees te kopen. 
V: Ons moeder kocht aIle weken een 
stukje vlees voor zondags en daar 
aten we de ene keer twee, de andere 
keer drie dagen van. Dan was het 
weer afgelopen. Dat was in de zo
mer, want in de tijd van het varken at 
je ribbetjes en zoo Dan werd er geen 
vlees gekocht. 
M: Van het varken werd ook worst 
gemaakt. Voordat de ham in de kuip 
ging, werd die rondbijgesneeen en 
een beetje glad gemaakt. En zo ook 
van de schouwer be. Dan kwam er 
echt nogal wat mager vlees los. Je 
had mensen die haalden ook al het 
magere van de zijden af, of die pak
ten nog een stuk van het buikspek 
erbij. Je had mensen die maakten 
heel veel worst. 
V: Ja, je had gezinnen die braadden 
nooit vlees op en maakten overal 
worst van. 
M: Al dat materiaal werd gemalen, 
maarniet zo fijn. Vroeger was worst 

iets grover dan tegenwoordig. Er 
ging wat zout en peper bij en dan 
werd de worst gemaakt. Die ging in 
het zout, in een Keulse pot. Dat heb 
jij toch ook nog gedaan? 
V: Thuis deden we dat eigenlijk niet. 
Mijn tante deed het, want wij zeiden 
altijd: "Oh, die is veellekkerder als 
bij ons." Heel anders als die droge 
worst he. Bij ons droogden we hem 
gewoon in de schouw4

• Ik heb hem 
ook niet in het zout gedaan. WeI in 
weckflessen. 
M: Ik weet dat we bij mij thuis vanaf 
het begin worst uit de Keulse pot 
kregen. Over het algemeen was dro
ge worst wat magerder dacht ik en 
ging de vettere worst in de Keulse 
pot. Een droge worst heeft min of 
meer een rooksmaak en uit de Keul
se pot is het meer verse worst eigen
lijk. 
V: Die werd weI eerst in 't water ge
legd eer ze hem kookten. Je zou hem 
'zout' kunnen noemen. Die zoute 
worst werd altijd gekookt, droge 
worst niet; die werd zo gegeten. 
M: Die droge worst hing vroeger 
ongeveer drie weken aan houten 
latten in de schouw om te drogen en 
te roken. Het spek en de ham werd 
daar ook ingehangen als het uit de 
pekel kwam. Het was bij ons ge
woon een ouwe boerenschouw, heel 
breed, ik denk weI vier meter. Van
boven was ie dichtgemaakt met 
planken. 

4 In sommige streken van het land wordt dit 'drogen' , in andere 'roken' genoemd. 
Voor de eenduidigheid is aIle vlees dat in de schouw gehangen werd in dit onder
zoek opgevat als het roken van vlees. 
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V: Hadden wij ook, en ook met 
plankjes dichtgemaakt voor de kou. 
M: Er stond een plattebuiskachel 
onder en achter die kachel was een 
ijzeren plaat waar de kachelpijp door 
ging. En daar was ook nog een gat 
voor het fomuis. Dat fomuis stond in 
de stal, maar het werd gestookt van
uit het woonvertrek. Ais het fomuis 
gestookt werd, dan schoven we een 
plaat opzij, stookten het fomuis op 
en dan deden we het gat weer dicht. 
Dat fomuis was voor de was en voor 
het voervan de koeien en de varkens. 
Maar die rook kwam dus ook in de 
grote schouw. Bij die ouwe oom en 
tante van me hadden ze ook zo'n 
schouw, maar die was nog open. 
Daar werd nog een open vuur ge
stookt en had je nog van die ijzers 
waar je een pot aan kon hangen. In 
een museum zie je dat nog weI's, 
maar het was toen al uitzondering 
hoor. Je zag het aIleen nog bij ouwe
remensen. 

Vroeger bleef het spek in de 
schouw hangen tot het gebruikt 
werd. Het werd niet speciaal ge
rookt. Het werd eigenlijk meer 
gedr66gd. In het begin hingen ze het 
korter bij de kachel zal ik maar zeg
gen en naderhand werd het een beet
je opzij gehangen, want er was ruim
te genoeg. In ouwere boerderijen 
haalden ze de worst er ook weI's uit. 
De worst hing dan gewoon in de 
woonkeuken v66r de schouw. Daar 
hing het ook droog. Later hadden we 
niet meer zo'n grote boerenschouw. 

S mastenhout = dennehout 
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In '36, met het bouwen, hebben we 
weI speciaal een schouw laten ma
ken om het spek in te hangen, maar 
die was niet zo groot. Met de oorlog 
hebben we daar nog een oven aange
bouwd. Ais we dan bakten, kwam 
die rook ook door de schouw. 
V: Dan deden we flink doorroken, 
hele dagen. 's A vonds gooide je er 
nog wat op, dat het bleef roken en's 
morgens ging je weer direct aan de 
gang. We bakten aBe weken en dat 
roken deden we gewoonlijk net tus
sen het bakken in. Ais we dan weer 
moesten b"akken, haalden we het 
eruit en dan ging het naar boven. 
M: In de droogkast, de zogenaamde 
spekkast. Want als het uit de schouw 
kwam, was het nog niet droog. De 
worst werd toen al niet meer ge
rookt. Die ging rechttoe de spekkast 
in. Maar het spek weI en dat ging 
daama in de droogkast om te drogen. 
Ais het spek in de schouw hing, 
stookten we daar speciaal masten
houtS voor. Dat was er eigenlijk het 
beste voor, zeiden ze altijd. 
V: Wij stookten vroeger ook weI 
kolen, maar dat is niet goed om spek 
te roken. Hout is beter. 
M: Die droogkast was een gemetsel
de kast op zolder, rondom de 
schouw. Daar kwam geen rook in. 
Het was er aIleen warm in van de 
schouw. 
V: Er was een ijzeren deur in, net zo 
hoog ais de kast, dat je erin kon 
kruipen om het spek erin weg te 
hangen. 



Vlees, groente en fruit in de week (1937) 

M: En om er regelmatig een stuk 
spek voor het gebruik uit te halen. Ik 
geloof eigenlijk niet, dat wij het 
beter deden als vroeger hoor. Ik denk 
dat het vroeger zeker zo goed ge
weest is ... , zeker niet slechter. Maar 
onze schouw was niet zo groot. Het 
roken en drogen is net zolang geble
yen als we varkens geslacht hebben. 
V: Alleen de grote stukken werden 
tot het laatste toe gerookt. De rest 
deed ik later in de fles. Daar werd het 
allemaal veellekkerder van. Ik heb 
heel veel vlees geweckt hoor. 
M: Maar dat vroeg weI veel werk. 
V: Ja, als je 't een of anderin het zout 
legt, dan is het gauw opgeruimd. 
Maar het wecken vraagt eerst koken, 

dan ging het in de flessen en dan nog 
een, anderhalf uur wecken op hon
derd graden. Het is gebeurd dat ik 
een hele nacht weckte om alles aan 
de kant te krijgen. Voor het bederf 
had je het toch graag allemaal gauw 
weg he, vooral als het voorjaar was 
en een beetje warm ging worden. 
M: Tussen '65 en '70 zijn er veel 
gezinnen met de huisslacht gestopt. 
Toen de kinderen bijna allemaal 
getrouwd waren, hebben wij het ook 
niet meer gedaan. We zijn in '68 uit 
de boerderij gegaan en toen we hier 
kwamen, kon het niet meer. Nu 
kopen we af en toe een half varken. 
De boeren hebben nog het langst 
geslacht, maar ik geloof niet dat ze 
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het nou nog doen. 
V: Die huisslaeht is eigenlijk zaeht
jesaan teruggelopen. 
M: Zo rond de zeventiger jaren werd 
het ook allemaal moeilijk in verband 
met de keuring. Die werd veel stren
ger. 
V: Het moeht niet meer thuis. Je 
moest het varken wegbrengen en 
laten slaehten en dan weer terug naar 
huis halen. 't Werd aIleen maar 
moeilijker. 
M: Het moest in het slaehthuis ge
beuren. Eigenlijk is er in die tijd in 
enkele jaren een samenloop van om
standigheden geweest. Het slaehten 
werd minder. Er waren ook geen 
huisslaehters meer. Vroeger waren 
er een stuk of drie, vier; die gingen 
van de een naar de ander. De diep
vries kwam toen ook op. Het is vrij 
vlot gegaan allemaal. De eerste 
diepvrieskisten waren een dure in
vestering voor het gezin. Toen heb
ben ze hier, na '60 ongeveer, het 
pakhuis van de boerenbond omge
bouwd tot diepvries. Daar kon je een 
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vitrine huren. Kreeg je ook zelf een 
sleutel van. En daar kon zo veel in als 
je maar wou. 
V: Dat hebben we maar een paar jaar 
gedaan hoor. Het was toch nogal be
zwaarlijk, zo ver van huis. 
M: En de aansehaf van de eigen 
diepvrieskisten kwam toen ook snel 
op gang. 
V: Die zijn hier van '65 tot '70 veel 
gekomen. Dat was zo makkelijk he! 
Ais je geslaeht had, dan was alles in 
een, twee dagen opgeruimd. 
M: En weeken had toeh altijd een 
risico, dat er ' seen fles bedierf, als je 
er niet attent op was. 
V: Jawel, maar de diepvries was 
vooral gemakkelijk. We hebben nu 
een kist van 600 liter en die zit in het 
najaar vol. 
M: Groentes en vruehten en vlees, en 
op het moment ook brood. 
V: Een deel gaat er wei van weg 
hoor, naar de kinderen die zelf geen 
tuin hebben. Die zelf een tuin heb
ben, zeg ik altijd, die moeten maar 
voor d'r eigen zorgen. 



J.E. RAS-VAN ROOY (1902-1982) 
Budel (N.-Br.)* 

De tijd waar ik over praat, is de ouwe 
tijd van vroeger, zo 1910, miss chien 
nog weI een paar jaar eerder. Wat ze 
toen deden, daar weet ik nog weI wat 
van. Het was hier toen allemaal ge
mengd bedrijf. Iedereen had een 
stukje grond. Er waren nog hooimij
ten en mestvaaiten in het dorp, want 
de hele burgerij rondom het ouwe 
gemeentehuis en zo, was ook boer. 
Later zijn er mooie burgerhuizen 
gekomen, die nou al weer afgebro
ken zijn - wat eeuwig jammer is -
maar die hadden ook nog weI hokjes 
achter het huis waar ze varkens in 
hieiden. Arbeiders waren hier niet 
voordat de zinkfabriek kwam. Ja, er 
waren er toen weI die naar een kloos
ter gingen werken voor een paar cen
ten, zestig cent of zoiets, maar echte 
arbeiders waren er niet. Er was weI 

* Gei'nterviewd op 21 mei 1980. 

burenhulp. Ais ze wisten dat je het 
koren niet aflcreeg en er kwam regen 
of zoiets, dan kwamen ze helpen. 

We waren thuis met vijf: ons 
vader, moeder, m'n broer, zus en ik. 
We woonden op een klein boerderi j
tje. We hadden vier of vijf hectare 
grond, misschien ook weI zes, dat 
weet ik niet meer precies: anderhalf 
tot twee hectare grasland en onge
veer drie hectare bouwIand. We 
hadden twee, drie koeien, meer niet. 
Vaarzen dan he, die we op konden 
fokken. 

We leefden uit eigen oogst; daar 
behielpen we ons zoveel mogelijk 
mee. We bakten zelfbrood van eigen 
teelt; dat deden bijna alle boeren. Bij 
de warme maaItijd aten we aardap
pels en groente uit eigen tuin, in de 
herfst en winter heel dikwijls stamp
pot van kool, wortelen en inge
maakte groenten, zoals zuurkool en 
snijbonen die ingezouten waren in 
stenen potten; alles uit eigen tuin. En 
tot ver in de winter hadden we eigen 
fruit. Dat werd na de maaltijd of 
tussendoor gegeten. Appels en pe
ren werden ook weI geschild en in 
vier of acht stukken gesneden. Dan 
werden ze aan een touwtje geregen 
en in de zon gedroogd of op een 
bakplaat in de bakoven te drogen ge-
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legd. Verder slachtten we een var
ken. We mestten weI meer varkens: 
twee - drie misschien -, maar die 
andere was voor de verkoop he. En 
er werd ook weI eens een kip ge
slacht of een konijn. 

De boeren stootten toen ook nog 
dikwijls zelf hun boter of ze kochten 
al fabrieksboter, want in het begin 
van deze eeuw waren er al een paar 
kleine melkfabriekjes en daar ver
kochten ze boter. Iedere boer zaaide 
ook koolzaad om van het zaad olie te 
laten slaan in de 'oliemeulen', 
meestal aIleen maar voor eigen ge
bruik. Dat was ook in die ouwe tijd 
hoor, vaar de eerste wereldoorlog. 
Er waren toen weI boeren die over
schot aan zaad hadden. De plaat
selijke olieslager maakte dan zijn 
rondgang met paard en kar en kocht 
het teveel aan zaad op om er olie uit 
te slaan. Die werd verkocht aan ieder 
die tekort had. 

PRODUKTEN V AN DE SLACHT 

Er werden hier vroeger bijna geen 
koeien geslacht, aIleen varkens. 
Iedereen probeerde te slachten. Dat 
werd gedaan door een gewone man; 
een 'boerenslachter' noemden we 
dat. Wij slachtten maar een varken, 
want het spek en de hammen bewa
ren tot vroeg in het voorjaar deden 
wij nooit. Dan werd het 'gerst 1'. '''t 
Is gaarst", zeiden we dan. We aten 
een maand of drie, vier van het eigen 
varken, meer niet, en dan was het al-

I gerst, gaarst = ranzig 

134 

tijd op. 
Toen was er al een slager hier. 

Die kwam met een karretje rond, de 
wijken af. Daar koch ten we eens per 
week het ontbrekende spek en vlees 
van, vooraan in de twintigste eeuw 
misschien nog niet, maar zo rond 
'08, '09, 'lOtoch weIhe. Eerstkoch
ten we nog maar heel weinig vlees. 
Alleen voor soep. Ons moeder nam 
weI eens een flink stuk soepvlees en 
daar sneed ze dan de beste stukken 
v lees af voor te braden voor een paar 
dagen bij het middagmaal, maar het 
was eigenlijk niet voor te braden. 
Het was niet altijd lekker. Een beetje 
taai. J e kon het niet gaar kri jgen. Dan 
zei ons moeder: "He, dat smaakt ook 
niet." De veestapel was daar niet 
speciaal voor gemest. Het vlees was 
beter voor soepvlees. Het kwam van 
koeien die afgedankt waren he. Er 
was weI eens een vaars bij die om het 
een of ander weg moest, maar meest
al werden de kalveren hier naar 
Eindhoven gebracht, naar de joden, 
die waren daar de opkooplui van. 

Zolang de voorraad van ons eigen 
geslachte varken strekte, hadden we 
in het midden van de week dikwijls 
spek en zaterdags, zondags en ooit 
ook 's maandags gezouten vlees en 
worst. Ais het varken op was, had
den we zondags jus van gebraden 
vlees en groente bij de aardappels. In 
de week hadden we zelden vers 
v lees en dus ook geen jus, maar vet
ofbotersaus, of ook weI uiensaus en 
groente die we zelf hadden. En voor 



de rest behielpen we ons. Je kreeg 
dan niet veel vlees meer bij de boter
ham en zoo We aten dikwijls een 
boterham zonderiets ... , metniks, dat 
vonden we heel gewoon. Maar we 
aten weI altijd roomboter, omdat we 
die zelf konden karnen in de stal he, 
of vet. We hebben nooit margarine 
gegeten, dat doe ik nou nog nooit. 
Dat is van toen overgebleven. De 
boerenmensen hebben heel lang hun 
eigen produkt gegeten. Het andere 
was minderwaardig meenden ze. 

Ais vroeger, dus v66r de twintig
ste eeuw, het varken op was, dan was 
het ook op. Dan moesten ze maar 
zien hoe ze verder hun eten klaar 
kregen. Met veel olie deden ze dan 
aardappels bakken en ZOo Dat von
den ze geweldig lekker. Ik heb dat 
niet meer meegemaakt. Maar mijn 
moeder wei he. Die was van 1871. 
Die kwam uit een groot gezin van 
acht kinderen en daar slachtten ze 
ook ieder jaar een varken in de 
herfst. Nu was dat een arm gezin 
geworden, omdat de vader op vijfen
veertigjarige leeftijd stierf. Toen 
was de kostwinning helemaal weg. 
Ais het vlees daar gerookt was, gin
gen ze er met de kruiwagen mee naar 
Weert om het te verkopen aan de 
burgerij, om geld te maken van de 
hammen en het beste spek. Ben, 
anderhalf, twee uur ver met de krui
wagen. Zo hebben ze zich moeten 
behelpen. 

Wij hadden een paar varkens. Het 
varken dat het het beste deed, werd 
voor ons geslacht. Dat gebeurde in 
de herfst, zo tegen de winter, want 
anders kon je het niet goed houden. 
Het was dan nog tamelijkjong, zo'n 
vier en een halve maand. Als het dan 
goed opgegroeid was, was alles veel 
malser he en hadden we tamelijk dik 
spek. Maar het viel ook wei eens 
tegen, want aIle varkens zijn geen 
spekvarkens. Om het vet te maken 
kreeg het roggemeel; dat gaf een be
tere smaak en het groeide er weelde
riger van. 

Die boerenslachters wisten pre
cies wat de gezinnen moesten heb
ben voor hun middagmaal; dat sne
den ze er speciaal voor. Ze maakten 
toen nog niet van die mooie stukken; 
ze deden dat op hun manier. Gewoon 
de hammen eraf, het spek eraf en het 
worstvlees. Worstvlees, dat is wat 
we nou 'karbonade' noemen, maar 
dat woord gebruikten ze toen nog 
niet. De ribkes maakten ze kort en 
werden in het zout gedaan. Die kor
tigheid begonnen ze al direct te ge
bruiken. Daarom werd die ook bo
venop in de kuip gelegd. Als je die 
lang in het zout liet liggen, was aIle 
lekkere smaak er eigenlijk af. Ons 
moeder deed het daarom heel dik
wijls even in het water leggen, want 
anders was het niet te eten, zei ze. En 
dat was ook zoo Die kortigheid werd 
in de erwtensoep, of in de 'petoizi 2' 

- dat is de stamp he - meegekookt. 

2 " ... met name de winterstamppotten werden in Midden- en Oost-Brabant 
petoizi genoemd" (Oomen 1982, p. 54). 
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Iedere middag hadden we er een 
beetje van. Ja, weI zuinig hoor. 

In de kuip ging eerst zout, ge
woon droog keukenzout. Het spek 
en de hammen werden goed met 
zout ingewreven en dan ging het in 
die kuip, een houten kuip met twee 
oren eraan. Ertussen kwam ook nog 
zout. Je had grote en kleine kuipen, 
navenant dat er varkens werden ge
slacht. Dat zout werd laterpekeI. Het 
spek en de hammen gingen onderin 
en dat werd dus aangevuld met de 
kortigheid, de ribkes dus he en dat 
spul. Er werd ook nog zout op ge
strooid. Als de worst klaar was, ging 
die ook nog korte tijd in de kuip. 

Je had slachters die lieten stukjes 
van het karbonadevlees aan de rib
kes vastzitten en dan ging dat zo in 
het zout. Zo'n brokje van dat fijne 
vlees met ribkes en alles eraan werd 
in de stamp of de soep meegekookt 
en gewoon zo gegeten. Sommigen 
verwerkten de hieltjes en zo in de 
zult... dat ze maar niet veel kortig
heid hadden, alleen maarribkes voor 
de stamp. Apart karbonade was er 
toen eigenlijk nog niet. Maar ons 
moeder deed dat ooit weI. Die had al 
een beetje meer smaak voor beter 
koken en voor iets beters bij de bo
terham he. En die rookte dat fijnere 
vlees weI eens. Niet altijd, maar 
soms zei ze tegen de slachter: "Snij 
er mij dat v lees af; dan doe ik dat 
apart." Omdat ze een beetje feeling 
voor koken had, probeerde ze die 
betere methoden uit he. Ze yond het 

J vlootje = platte bak: of kuip 
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inzouten jammer van zo'n lekker 
stukje vlees. Ze deed die hele karbo
nade ook weI braden en in een grote 
pot onder het vet. Dat bleef zeker weI 
drie weken goed, misschien weI een 
maand. Maar ik denk dat het weI eer
der op geweest is, want er is niet zo 
vee I karbonade, twee van die stuk
ken maar. Daar sneed ze schijven af 
voor bij de boterham; dat kouwe 
karbonadevlees was heel erg lekker. 
Dan namen we er brood bij en dan 
mochten we dat in de pan soppen. 
Dat was lekker, want dat was eigen
lijkjus he. 

Voordat het in de kuip ging, werd het 
spek mooi afgesneden. Er was ma
ger spek en vet spek. Dat magere 
spek, het buikspek, 'boekzwamme
len' noemden ze dat hier, ging eraf; 
daar vonden ze niet veel aan. Daar 
maakten ze worst van. 

Aan het worstmaken hadden de 
boerinnen een hele dag werk, mis
schien weI langer, want het vlees en 
het spek en alles wat eraf viel, moest 
allemaal met een hakmes gekapt 
worden in een houten v lootje 3• Later 
kwam er een molentje voor, maar ik 
ken het vlootje nog. 

Wij maakten die boerenworst aI
leen van het vlees dat van de grote 
stukken overbleef, het zogeheten 
klein vlees en de afval van het spek, 
niet van de karbonade. Het ging al
lemaal niet zo precies. Er was een 
stuk spek en wat er teveel aan was, 
dat gooiden ze op een hoop en dat 



werd in de worst verwerkt. Hoeveel 
kilo het geweest zal zijn, weet ik 
niet. Er ging peper door en nootmus
kaat, en zout natuurlijk. Sommigen 
maakten het heel zout, maar dat deed 
ons moeder nooit; die was aan de 
magere kant met zout. 

Als alles klaar was gemaakt, ging 
het in de dunne darmen. Ik zie ons 
moeder nog zitten schrabben! Want 
die darmen moesten eerst schoonge
schrabd worden he en gewassen. 
Daarna namen ze in hun linkerhand 
een trechtertje en daar duwden ze het 
vlees door met hun duim, zodat het 
in de darm kwam. Met dat schrabben 
was de darm stukgemaakt en waar 
die darm kapot was, knepen ze de 
worst af. Er waren dus langere en 
kortere stukken worst. Misschien 
dat er aan het eind een beetje een 
wrong in gemaakt werd, maar verder 
niets. Ons moeder duwde het vlees 
een klein stukje van het uiteinde weg 
en dan bleef het weI bij mekaar zit
ten. 

De worst werd eerst een paar da
gen bovenop in de kuip gelegd. Ze 
hoefde niet meer met zout bestrooid 
te worden, want er zat al zout in het 
vIees. Daarna werden ze in de open 
schouw gehangen, over een ronde 
stok om te drogen; bij een lange 
worst in een paar draaien. Bij het 
drogen in de grote boerenschouw 
werd de worst licht gerookt, want het 
vuur onder de schouw werd alle 
dagen gestookt voor het eten koken 
en voor verwarming. 

4 loos = longen 

Die worst werd gebruikt voor 
erwten- of bonensoep of in zuur
koolstamp of andere kool- of wortel
stamp. Ze was zo lekker dat we er na 
enkele dagen al van begonnen te 
eten. Als er worst nodig was, werd er 
een stukje uit de schouw gepakt; de 
rest lieten ze erin hangen totdat ze op 
was. 

Wij maakten enkel boerenworst. 
Later maakten ze ook weI Iever
worst, maar dat werd hier in die tijd 
waar ik het nou over heb, niet ge
daan. Die ouwerwetse boeren, waar 
ik dan uit geboren ben, die hebben 
nooit bloedworst of leverworst 
gemaakt. Van de afval, zoals de 
lever en de 'loos'\ werd weI balken
brij en zult gemaakt. In de balkenbrij 
zaten aIleen stukjes spek en bloed, 
aangelengd met boekweitemeel. Dat 
is eigenlijk geen verschil met bloed
worst, maar bloedworst werd hier 
niet gemaakt. In Limburg hebben ze 
dat meer gedaan geloof ik. 

Ons moedermaakte de balkenbrij 
altijd 'kort', zoals wij dat noemden; 
dus zo, dat ze niet een grote pIons 
had met veel meel erin en verder 
niks. Dat zullen er weI gedaan heb
ben, maar dat deden wij nooit. De 
balkenbrij ging op borden en later 
kiepten ze die weer om, of het werd 
ook weI van het bord af gesneden, 
want als we geslacht hadden, dan 
gaven we aan familie die niet ge
slacht had - net als mijn grootmoe
der en zo - een stukje worst of 
karbonade met een stukje balken-

137 



brij. En dat wisselde ook uit. Ais zij 
geslacht hadden, kregen wij wat en 
als wij geslacht hadden, dan brach
ten wij daar wat heen. Zo ging dat. 
Die balkenbrij en die zult, dat was 
voor op het brood, gewoonlijk op 
roggebrood, direct na de slacht, want 
ze hadden toen geen koeling en ze 
moesten voorzichtig zijn. We had
den er maar een paar weken wat aan, 
misschien niet eens. Er waren maar 
enke1e schaaltjes. 

De zult ging in schaaltjes. Lekke
re zult dat dat was! Die werd ge
maakt van de kop, de lever, de loos 
en nog meer afval; stukjes spek 
deden wij er ook in. Sommigen 
de den de pootjes er nog in, maar dat 
deden wij nooit. Alles ging in een 
pot en als het gaar was, werd het 
fi jngesneden met een mes, maar niet 
zo fijn als nu. Er zaten nog brokjes 
in. Er ging natuurlijk ook peper en zo 
in, naar smaak hoor. Meel deden wij 
er niet in. En als het helemaal klaar 
was, konje er ook wat azijn bij doen; 
menigeen wou weI azijn en een 
ander niet. 

De ham en het spek bleven een week 
of drie in het zout zitten, soms ook 
iets langer. Dat lag aan je eigen 
smaak. De een heeft het liever meer 
gezouten dan de ander. Wij hadden 
het nooit graag erg zout. Ais we het 
in de schouw hingen, hadden we ook 
niet graag die sterke rooksmaak. Het 
moest alleen maar buiten het bederf 
blijven. 

De schouw waar alles in hing, 
was helemaal open. Je keek zo de 
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hemel in. De kap stak een heel stuk 
de kamer in. Die liep naar boven toe 
schuin. Later is het een beetje veran
derd, dat dat hele geval in de keuken 
kwam, maar in het begin was dat 
niet. Toen was de schouw boven 
'den herd', de open haard, die ge
bruikt werd voor verwarming en 
voor het eten koken. Er hing een haal 
boven het vuur en daar was nog een 
zaag met van die tanden. Wou je iets 
gauw gekookt hebben, dan zette je 
het met die tanden wat lager. Heel 
primitief. Maar er was dus weI gere
geld rook in de schouw. Daar hoef
den ze geen aparte dingen voor te 
doen. 's Morgens begonnen ze al 
voor koffiewater en dat ging de hele 
dag door. 

Meestal stookten we dennehout. 
Turf steken deden ze hier ook nog 
weI, maar bij ons zijn ze al heel gauw 
overgeschakeld op alleen hout, 
omdat de turf opraakte. Het was een 
heel karwei hoor om die te gaan ste
ken. Plaggen, heiplaggen, staken ze 
ook af. Dat deden ze bij ons weI, 
want dat was korter bij. Die plaggen 
zetten ze rondom in het vuur. Die 
werden dus niet gestookt. Dan bleef 
het vuur beter bij elkaar. Lekker 
warm was datI 

Wij gingen dikwijls naar de bos
sen om dor hout te trekken; 'stekken 
trekken' noemden we dat. Van 
Weert tot hier had je veel bos. Eike
hout was weI beter voor te roken, 
maar dat was er niet zoveel. Vroeger 
had den de boeren bij ons voor het 
afbakenen van hun grond van die 
eiken wallen, noemden ze dat. Die 
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Links de 'herd' met open schouw 

werden om de twee of drie jaar ge
kapt. Ais je daarvan kon roken, dan 
was dat lekkerder, zeiden ze. Maar 
over die eiken wallen kon je niet elk 
jaar beschikken en het waren ook aI
lemaal maar kleine boeren, vier, vijf, 
zes hectare, dus veel eikehout had
den ze niet. 

Het vlees hing helemaal bovenin 
de schouw, maar met een stoel konje 
er weI bij. Hoger was het niet in die 
ouwe huizen. We hadden geen zol
der. Bij ons pakten ze een haak en 
dan wipten ze het vIees eruit. Behal
ve de hammen, dat ging niet. Dan 
moest je op een stoe!. In de schouw 
zaten bij ons thuis dwarslatten en 
daar staken stokken in, tamelijk 

dikke stokken. Daar werd het vIees 
aan gehangen. 

Het vIees hing daar om te drogen 
en dan rookte het ook meteen. Het 
ging om de rook. Ais het niet gerookt 
was, was het niet lekker meenden ze. 
De een had het graag zwart gerookt 
en de ander niet zo zwart. Ik weet 
nog dat ons moeder de hammen en 
ook het spek in zakjes deed. Het 
ongedierte en de vliegen konden er 
dan niet aan komen en het werd niet 
zwart van de rook. Het was bij de 
boeren dikwijls, dat het heel donker
bruin was van de rook, want het bleef 
in de schouw totdat het op was he. 
Ais ze niet wilden dat het al te zwart 
werd, dan hingen ze het ook weI 
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buiten de schouw. Alle deuren wa
ren toch open en gosjemijn ... ! Er was 
tocht genoeg in die ouwe huizen om 
het verder te laten drogen! Ons 
moeder waste het dan af en hing het 
buiten de schoorsteen. WeI kort 
erbij, dat de warmte er nog iets bij 
kon en dat het droog bleef. Want 
toen was er geen spouwmuur in de 
huizen. Het water liep in de winter 
van de muren af. In de kamer bij ons 
ook, daar drupte het water van de 
muren af, als er niet gestookt werd. 

Het spek werd bij het middag
maal gegeten, meest in reepjes ge
bakken, maar als ze nou stamp 
maakten, dan werd het meegekookt. 
Van het magere spek hadden ze ook 
dikwijls een stuk in de schouw han
gen. Dat was voor bij de boterham, 
maar dan rauw. De ham was bij ons 
uitsluitend voor bij de boterham, 
ook om gewoon droog te eten. Ik zie 
ons vader nog zitten. Tussen de 
knieen had hij dan die ham en met 
een goed scherp mes sneed hij er 
maar af. Het zwoerd was er van 
tevoren al afgesneden. Ais je nou 
heel zuinig was, dan gebruikten ze 
dat nog weI in de stamp, en ook weI 
eens een stukje ham hoor. Ons 
moeder kookte dan eerst een klein 
beetje die rooksmaak eraf, maar dan 
was je eigenlijk het vet kwijt. Of ze 
zette het een dag of zo in het kouwe 
water, dan ging het vet er niet zo uit. 
Maar die rooksmaak bij gekookte 
ham smaakte niet. Bij ons deden ze 
het niet veel in elk geval. Een magere 
ham met vee I rood vlees eraan von
den we het lekkerst om droog te eten 
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bij de boterham. En dat deden we 
dan's morgens en's avonds. Dan 
was het bij de middag ook niet zo 
heel voomaam om royaal vlees te 
hebben, want je had's morgens en's 
avonds vlees. 

Het bot van de ham werd in water 
gezet en daar maakten ze vroeger 
soep van. Rondom de knoop, daar 
waar dat gewricht in draaide, begon 
het soms een beetje te bederven. Ais 
dat niet goed gezouten was of zo, had 
je er ook gauwer wormen in. Ais het 
open en bloot hing en de vliegen 
vonden zo'n plekje dat bruikbaar 
was voor hun voortplanting, dan had 
je het he, dan was het bedorven. Het 
is bij ons ook weI eens ooit gebeurd, 
datmijn vader dat uitsneed. Datweet 
ik nog goed. Daarom deden ze het bij 
ons ook al gauw in een zakje. 

Spek had minder gaatjes. Maar 
die v liegen, die 'meivliegen' zeggen 
wij hier, die legden er graag hun 
eitjes op. Dat gebeurde niet zo gauw 
ais het goed gezouten was, maar 
misschien dat ze de een of andere 
keer niks beters konden vinden. 
Daarom keken we het op gezette 
tijden toch na, of er niets op geko
men was. Ais de vliegen erop ge
weest waren, werd dat eruit gesne
den en weggegooid. 

Ais het spek gerst werd, dan was 
het niet meer smakelijk. Ja, we aten 
het weI en niemand zei: "Dat lust ik 
niet" of zoo Dat was er niet bij. Maar 
eigenlijk hebben wij nooit echt gerst 
spek gegeten. Moeder zorgde ervoor 
dat het tegen die tijd op was. Zij had 
toch weI graag een beetje smakelijk 



eten he. We deden ook maar een 
maand of drie, vier met het varken, 
meer niet. Het waren maar vier zijen 
spek he. Ais je in de tijd van het eigen 
varken weinig van de slager kocht en 
er dag in dag uit met vijf van at, dan 
had je het ook zo op. Maar er waren 
er toen weI die het niet zo nauw 
namen, want ze stelden nog lang niet 
die eisen van nu. 

Later is het inmaken helemaal ver
anderd. Het vlees werd op den duur 
altijd zo zout he; dat smaakte niet. Of 
je het nou in de stamp of waar ook in 
deed ... , het smaakte niet. Toen zijn 
ze op het wecken overgegaan. Maar 
dat was ook niet van lange duur, 
want later - dat was in ... '60, in de 
jaren zestig denk ik - hebben ze 
hier diepvrieshuisjes gezet en daar 
konden de grotere boeren die nog 
slachtten een kluis huren. Wij heb
ben toen ook een kluis gehuurd bij de 
plaatselijke slager. Daar deden we 
erwten en bonen en zo in. 

Het wecken hebben ze hier op de 
inmaakcursussen geleerd van de 
N.C.B., de Noordbrabantse Christe
lijke Boerenbond. Mijn zus ook. 
Hier, dit is het boerinneboek daar 
nog van 5. Er staan hele goeie recep
ten in, van balkenbrij en zo ook. Het 
is het boek van mijn zus. Zou er nou 
geen jaar staan in dat boek? Hier, in 
het voorwoord. "Juni '31", staat er. 

Toen heeft ze die flessen gekocht. 
Oat weet ik nog goed. Er werden 
toen ook al betere stukken gemaakt 
door een bekwamere slaehter. 
Mooiere stukjes voorte braden. Wat 
voor braadv lees door kon gaan werd 
allemaal in flessen gedaan. Er waren 
nog weI een paar ouwerwetse boeren 
die die ouwe trant van dat inzouten 
en zo aangehouden hebben, maar de 
meeste boeren zijn toen op het wec
ken overgegaan. 

In die tijd gingen de schouwen 
ook weg uit de huizen. Die werden 
uitgebroken of die maakten ze dicht 
en dan zetten ze een kachel met een 
pijp in de schouw. Dan was het een 
mooiere kamer meenden ze. Toen 
kwamen die luxe kacheltjes en ook 
de plattebuiskaehels, maar er kon 
niet meer gerookt worden. Wij de
den het ook niet meer, want we kre
gen toen een heel nieuw huis. 

In '34 zijn we weggegaan van de 
boerderij. Mijn vader heeft daar later 
heel veel spijt van gehad. Hij had 
graag op dat boerderijtje blijven 
wonen. Hij was toen tweeenzestig, 
maar mijn broer was nog maar voor
aan in de twintig en die kon nergens 
aan de gang. Er was malaise in de 
werkgelegenheid. Toen zei ons va
der: "Ik zal weI een stuk grond ko
pen; dan kanje zelfbeginnen voor je 
eigen." En dat heeft hij toen gedaan. 
We hebben toen niet meer geslacht. 

S Het betrof hier het Kook- en huishoudboek voor het platteland van W. Munch. 
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J.P. NIJSTEN (1900-1984) 
Schinnen (Lb.) * 

Mijn vader was smid en daarnaast 
was ie boer. De beroepen op het dorp 
waren in die dagen: timmerman en 
kleermaker en smid en zadelmaker; 
dan had je nog een postbode en na
tuurlijk ook de boeren. Landarbei
ders waren er maar weinig, want d'r 
waren niet zoveel boerderijen en die 
konden het meestal met de eigen 
mensen af. Alleen een paar grotere 
boerderijen waren d 'r en daar kwam 
ook weI eens een ambachtsman bij te 
pas. Bijvoorbeeld de schoenmaker, 
die ging voor veertien dagen naar 
een boerderij om al de schoenen te 
repareren die daar lagen. En de 
kleermaker ging voor enige weken 
naar een boerderij om de kleren te 
herstellen van een heel jaar. 

Iedereen had dus een beroep, 
maar naast dat beroep hadden ze ook 
nog een klein beetje boerderij. Nu 

* Gemterviewd op 20 mei 1980. 

142 

heb ik het over wat ik me kan herin
neren van voor de eerste Europese 
oorlog. Ik kan het beste van bij ons 
thuis vertellen. De hoofdbron van 
inkomen was bij ons de smederij. Er 
werden paarden beslagen, of d 'r was 
wagenwerk: reparaties aan karren en 
ploegen en eggen en zo wat. En daar
naast was mijn vader dus boer. Hij 
moest dus ook een beetje op het veld 
werken, maar daar hadden we van 
tijd tot tijd een losse arbeider voor, 
want mijn vader kon meer verdienen 
in de smederij als op het land. Dus 
dan had ie daar een hulp voor. Die 
kwam weI eens om te dorsen in de 
winter of om in de oogst te helpen 
voor zestig cent per dag en de kost. 
Dat was een normaal loon in die 
dagen. 

We hadden een tuin en land. Daar 
haalden we aardappelen, groente en 
fruit af, want we hadden ook een 
eigen boomgaard. Het was allemaal 
bij mekaar voldoende voor een heel 
jaar, nou ... misschien niet helemaal 
voldoende, want we waren met z'n 
zessen, dus vier kinderen. 

PRODUKTEN V AN DE SLACHT 

In die tijd had iedereen op de dorpen 
die het maar eventjes kon stellen ook 
een varken, ongeacht welk beroep. 



Wij hadden twee varkens; dus we 
hadden voor een heel jaar vlees. 
AIleen voor de feestdagen, als het 
pasen of pinksteren was of kennis of 
zoiets, dan werd er naar de slager 
gegaan en dan werd er wat van het 
rund gekocht. Rundvlees, dat was 
dus wat extra's voor de feestdagen. 
Voor gedroogd rundvlees moest je al 
van heel goeden huize zijn, want een 
rund slachten gebeurde niet veel. De 
rest van het jaar deden we het met 
spek en ham en eieren, want d' r 
waren ook voldoende kippen. 

En we hadden nog een koe. Voor 
de melk. De melk werd naar de fa
briek gebracht. In die dagen waar ik 
het nu over heb, toen hestond hier in 
Schinnen al een klein stoomzuivel
fabriekje. Eigenaardig he, het eerste 
stoomzuivelfabriekje in Limburg is 
opgericht in Tungelroij, bij Stramp
roij; dat was in 1896 en het tweede 
hier in Schinnen in 1898, twee jaar 
later 1. Dat was een boterfabriekje. 
Er werd niks anders gemaakt als 
boter. Wij kinderen moesten daar de 
melk naar toe brengen. Dat was de 
melk van een koe, dus dat was maar 
een kannetje he. Wat overbleef, de 
ondennelk, kreeg je terug. Die was 
dan weer voor de varkens, want dat 
at de boer zelf niet, die ondennelk. 
Dat was niks. Tegenwoordig zouden 
ze daar maar wat dol op zijn, want 
daar zat nog alles in: de eiwitten en 

aIle voedingssoorten, alles zat er nog 
in, hehalve het vet. 

Ais we over het vlees van het 
varken willen praten, dan moeten we 
eigenlijk beginnen met het varken te 
slachten he. De huisslachter was 
gewoonlijk al vroeg gekomen 's 
morgens; minstens om zes uur was 
ie d'r al. Het was dan nog pikdonker 
in november en dan stond ie al aan de 
deur te kloppen: "Waar heb je 'm 
zitten?" En dan ging mijn vader of 
mijn grotere br:oer met hem mee. 
Ben touwtje aan de poot van het 
varken en dan de wei in, in elk geval 
z6 ver van huis af dat er een vuurtje 
gestookt kon worden he, want als het 
varken dood was, moesten de haren 
d'r worden afgebrand. Daarom 
moest het niet te dicht bij huis of 
schuur zijn, want dat was te gevaar
lijk. Ais die haren allemaal mooi d'r 
af waren, werd ie nog wat gepoetst 
en dan begonnen ze hem open te 
maken. Het varken kwam dan aan de 
ladder te hangen, maar gewoon aan 
de ladder ging niet. J e moest d' r eerst 
een stok aan binden, want het varken 
was te breed voor die ladder. Een 
• geleerd varken' noemden ze dat. 
Het werd met de pezen van de ach
terpoten aan die stok opgehangen en 
zo bleef het een dag hangen, goed in 
de vrieskou, want er werd tiefst ge
slacht als het flink vroor he. Dat was 
om de houdbaarheid van het vlees. 

I Uit de studie van Claessens (1 "65, p. 236 - 241) blijkt dat zich al eerder, namelijk 
vanaf 1892, zuivelfabrieken in Limburg hadden gevestigd. Dit waren echter 
handkrachtfabriekjes. Stoomzuivelfabrieken kwamen in het zuiden van het land 
later in zwang dan in het noorden. 
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De volgende dag kwam de slager 
terug om het varken in stukken te 
snijden. Eerst in twee helften en 
daarna werd d 'r aan de rug een streep 
uitgesneeen, van voor aan de kop tot 
achter aan de staart. Rugstukken 
noemden ze dat; daar zat de rugge
wervel bij en het laagje 
spek dat daar boven-
op zat ook. Dat 
werd in stuk
ken gehakt, 
want daar 
werd later 
soep van 
gekookt. 
Een var
ken had 
vier ham
men: twee 
voorhammen 

tien koteletten werden flink door en 
door gaar gebraden en in een stenen 
pot gedaan met een laagje vet d'r 
boven. Maar we weten van Pasteur, 
dat dat niet kant De bacterien zitten 
d'r dan al in voordat je dat vetlaagje 
d'r op hebt. Voor een kort tijdje was 

dat weI goed; het kon weI 
een paar weken mee. 

Ais je nou wist, 
over veertien 

dagen heb
ben we een 

bruiloft, 
of over 

veertien 
dagen is 

het kerst
mis en dan 

willen we 
een stukje vers 

vlees hebben dat 
niet in het zout ge

en twee achter
hammen. En twee 
zijden spek, van die 
plakkaten waren 
dat. En de ribben Worstmaken (Zuid-Limburg, 1931) 
werden d'r ook 

legen heeft, dan kon 
dat. Maar ze wis
ten al drommels 
goed dat dat an-

uit gehaald. 
Alles ging in de pekel, behalve de 
worst. Hoe wit je anders vlees 
kunnen be waren he? Want zout is 
een conserveringsmiddel. Ja, er 
waren weI mensen die ook nog weI 
eens wat vlees in een stenen pot 
deden en daar een laagje vet als 
afsluiting op Heten smelten. Maar 
volgens de leer van de bacterien was 
dat niet houdbaar. Ze deden dat met 
vers vlees. Ik zal maar zeggen van 
dat betere spuI, een beter stuk vlees, 
koteletten bijvoorbeeld. Een stuk of 
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ders niet lukte. Ik 
heb het ook maar enkele keren ge
hoord en gezien. 

Het meeste ging dus in een grote, 
ronde, houten kuip van weI zo'n 
meter doorsnee en een centimeter of 
vijftig diep, want je moest er een heel 
varken in kwijt he. Er werd de helft 
grof zout en de helft fijn zout ge
bruikt. Grof zout, dat waren zout
kristallen, van die vierkante plakjes 
allemaal, kubusjes. Ze waren mooi 
vierkant, soms kleiner, soms wat 
groter. Of grof zout noodzakelijk 



was, dat weet ik niet, maar daar zat 
weI wat achter. Een groter zoutge
halte meenden ze. Of het ook goed
koper was, weet ik niet. Daar blijf ik 
buiten. 

Er werd een kilo of zeven, acht 
zout voor een varken gebruikt. Het 
zout werd d'r steeds overheen ge
strooid. Het smolt gedeeltelijk. De 
hammen moesten het langst be
waard worden, dus die moesten 
onderin komen. Als je daar vier 
hammen had liggen, was de bodem 
bedekt. Hierop werd weer pekelzout 
gestrooid en dan kwam het spek, de 
rugstukken, de ribben, de poten, de 
oren en de kop nog he. Wat het eerste 
gebruikt werd, werd bovenop ge
legd. Maar er bleef natuurlijk ook 
een hoop afval over, waar worst van 
gemaakt moest worden en hoofd
kaas en balkenbrij. 

Er waren mensen die maakten 
van de kop, hoe noerilden ze dat ook 
weer, die maakten 'preskop' van de 
kop. Die sneden het vlees van de kop 
in kleine stukjes en deden dat bij 
mekaar in een ketel en dat werd dan 
preskop. Maar preskop werd bij ons 
niet gemaakt. Bij ons werd nog al 
eens hoofdkaas gemaakt. De beste 
delen van de kop gingen in de pekel; 
die werden gebruikt om's morgens 
te braden en de andere gedeelten, het 
kakement he, dat werd in de ketel ge
gooid met de lever, longen, milt en 
niertjes - niet alles hoor, de inge
wanden niet, maar de eetbare orga
nen dus - en hart en luchtpijp, en 
soms ook de oren, en dat werd alle
maal gekookt. Dat kon je allemaal 

door de · vleesmolen doen en dat 
werd dan hoofdkaas. 

Het worstmaken was altijd een heel 
feest. Eerst moesten de darmen met 
warm water zuiver gemaakt worden. 
Daar hadden ze een balein voor. Wat 
is nou een balein? In die tijd droegen 
de vrouwen korsetten en kraagjes en 
daar zaten echte walvisbaleinen in. 
Die waren buigzaam. 't Was maar 
zo'n dingetje. Dat werd gebogen en 
ging in warm water. Ze streken daar
mee over die ingewanden en dan 
ging dat overtollige slijm d'r vanaf. 
Voordat die darmen werden ge
bruikt om d'r de worst in te doen, 
waren ze dus praktisch zuiver hoor. 

Maar nou gaan we de worst ma
ken he. Bij ons werd uitsluitend 
bewaarworst gemaakt, de zoge
naamde droogworst. Voor die worst 
werd het vlees van de koteletten, 
zoals het haas je, gebruikt en de stuk
ken vlees die afvielen bij het afron
den van de hammen. Je kon een 
vierkante ham maken, je kon ook 
een ronde maken en dat 'afval' ging 
allemaal door de vleesmolen. Je had 
weI twee emmers vol. Dat moesten 
wij draaien natuurlijk; daar waren de 
kinderen goed voor. 

Je had korte darmen, maar als ze 
goed waren, dan had je ook weI 
lange darmen. 't Meest interessant 
was voor ons als die darmen lang 
waren. Dan stond daar dat machien
tje met die slurf waar de darm opge
schoven werd en waar het vlees de 
darm inkwam he. En die worst werd 
altijd maar langer. Maar dan moest 
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Het drogen van de slacht aan het plafond (Oud-Valkenburg, 1935) 

je oppassen: als je hem losliet dan 
viel ie op de tafel en dan brak ie, want 
hij was heel kwetsbaar he. En dan 
stonden.wij kinderen zo met de han
den d'ronder om hem te steunen en 
om hem zo lang mogelijk te krijgen. 
Daar stond de tafel en daar stond het 
bed van mijn ouders al. 't Mooiste 
van alles was als de worst zo lang 
was dat er een op het bed moest 
kruipen! Dat was het leuke he! 

Voordat die worst in de darmen 
ging, moest ie geproefd worden. Er 
werd dus een portie van dat gehakt 
eventjes gebraden. Dat kreeg je niet 
zo maar iedere dag. Gebraden ge
hakt! Dat was een lekkemij. En als je 
het dan proefde, moest het een beetje 
te zout zijn. Dan was het juist goed 
van smaak als de worst koud werd 
gegeten. Er kwam ook peper in om 
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het een beetje pikant te maken en 
nog van alles, maar merendeels was 
toch zout en peper; niet van die 
geweldige kruiden zoals ze dat in 
Holland gewend zijn tegenwoordig. 

De worst werd gewoon opgehan
gen aan stokken. In de keuken waren 
vier ringen aan het plafond en daar 
werden twee stokken doorheen ge
stoken. Dwars op die stokken kon
den weer andere stokken gelegd 
worden en daar kon het vlees en het 
spek en de worst aan opgehangen 
worden. Je moest een paar kranten 
op de grond leggen, want het drup
pelde de eerste tijd altijd een beetje. 
Dat was een mengsel van vet en 
water en weet ik wat allemaal. 

De eerste tijd hingen de worsten 
in de keuken. Dat duurde maar veer
tien dagen, drie weken. Ze moesten 



daar iets drogen, niet te veel, want 
als je ze te lang in de keuken liet 
hangen, dan werden ze van buiten 
helemaal hard en kreeg je ze van 
binnen nooit meer droog. Sommige 
jaren hadden we d'r ook weI moeite 
mee om de worst voldoende droog te 
krijgen. Dan was ie niet bedorven. Je 
kon hem nog weI gebruiken, maar 
dan veranderde ie toch in kookworst 
of braadworst, want je kreeg het 
nooit meer goed. Dan snee je hem 
door en dan werd ie in de pan gebra
den bijvoorbeeld. Maar 't was een 
tweederangs produkt he. 't Was niet 
de bedoeling in elk geval. 

Normaal was het een kwestie van 
een veertien dagen en dan ging ze 
naar boven. Dan kwam ze in een 
vertrek te hangen waar niet gestookt 
werd, waar aIleen de vrieskou bij 
kon in de winter, dus droge, koude 
lucht en daar werd ze dan van binnen 
ook droog van. Daar bleef ze hangen 
tot ze zo droog was dat je ze kon eten. 
Zo januari begon de worst van het 
eerste varken goed te worden. In 
februari werd die meestal opgege
ten. Als het tijd van koffiedrinken 
was, om vier uur 's namiddags bij
voorbeeld, dan werd er geregeld 
zo'n eind worst gehaald en dan maar 
schijfjes snijden tot de boel op was. 
Die worst werd dus niet gebakken en 
ook niet gekookt. 

Het tweede varken werd een 
veertien dagen of een maand later 
dan het eerste geslacht. De worst 
daarvan was niet gelijk bruikbaar, 
maar v66rmaart, april was aIle worst 
gewoonlijk weI op. Dan was ze ook 

niet lekker meer. Zo na februari, 
maart kon ze ranzig worden. Spek 
ook, dat kon ook 'gats' worden. 
"Gats", zeiden wij; dat is Limburgs. 

Maar ondertussen waren de ham 
en het spek goed. Die hadden eerst 
een week of drie in de pekel gelegen; 
het mocht ook niet te veel zout krij
gen. Driekwart van het zout was dan 
gesmoiten; het varken had dus door 
en door z'n zout meegekregen. 
Vooral de ham moest goed gezouten 
zijn, want die moest het langste mee. 
Als het varken uit het zout kwam, 
werd aIles in de keuken aan het pla
fond opgehangen. De worst was on
dertussen al naar boven, dus het spek 
en de ham konden dan aan diezeIfde 
stokken uitdruppen. Ook weer een 
paar weken en dan gingen die ook 
naar de zolder om verder te drogen. 
Wij hadden daar een ijzeren statief 
waarop dwarslatten gelegd werden, 
waar aIles aan opgehangen kon 
worden. Je kon er ook nog katoenen 
zakjes omheen doen. Het stof bleef 
er dan een beetje uit he. Maar dat was 
niet nodig voor de houdbaarheid. 

Er waren hier ook mensen die d'r 
een rooksmaakje aan brachten. 
Daarvoor moest je naar de klompen
maker toe. Die had een rookhuisje 
om de klompen te drogen en bruin te 
maken. Dat was een klein gebouwtje 
ter grootte van een w.e. en daar 
hingen ijzeren stokken in, waaraan 
het spek en -de hammen en wat je 
maar wou, werden gehangen. Het 
roken ging per stuk. Op de v Ioer 
werd een vuurtje gemaakt van 
spaanders en van zaagmeel en voor-
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al iets wat veel rook gaf. Die rook 
kon bovenin wegtrekken, maar niet 
al te snel. In dat huisje was een 
ijzeren deur. Ais de vlam eens in de 
pan sloeg, dan brandde de deur dus 
niet op he. 

Heel vroeger, rookten die men
sen het vlees misschien weI zelf 
thuis, maar dat heb ik hier eigenlijk 
niet meer gezien. Dan moest je een 
ouwerwetse schoorsteen hebben 
met een soort van open haard. Ik kan 
me die huizen nog weI voorstellen, 
met zo'n brede schoorsteen en een 
ketting d'rin, waar de ketel hing, en 
nog een houtvuur was. Maar d'r 
waren maar weinig mensen meer 
hier in de buurt die nog zo 'n schoor
steen hadden, zo 'n Sinterklaas
schoorsteen zal ik maar zeggen. Ik 
heb ze nog weI een enkele keer ge
zien als ik ergens kwam bij ouwere 
mensen, die toen al van wat ouwere 
stempel waren en die zich nog geen 
fornuis konden permitteren. Waar 
het huisje nog iets armoediger was 
als bij ons; die zaten soms nog met 
die open haard en die konden dan 
ook de hammen nog in de schoor
steen hangen. Maar dat is prehistorie 
hoor. We zitten hier in de mijnstreek 
moet je niet vergeten; allemaal 
steenkolen he. Wij hadden thuis een 
fornuis. Er was al een enkeling die 
een gelakt fornuis had! Dan kun je 
het spek natuurlijk weI boven het 
fornuis hangen, maar d'r was geen 
rook in de keuken bij ons! Mijn 
vader was smid. Die maakte het 
fornuis zelf, dat was al heel goed
koop. Maar dat roken van spek en 
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ham en worst en zowat gebeurde dus 
bij de klompenmaker. En dat deden 
degenen die het lekker vonden. Bij 
ons gebeurde het nooit. Ik denk om
dat mijn ouders de smaak van ge
rookt spek niet lekker von den. 

Ais de ham goed was, kon ze 
groen zijn. Ze was soms helemaal 
beschimmeld als je d 'r van kon gaan 
eten. Maar dat werd d'r met een 
borstel vanaf gehaald en dan was het 
prima vlees hoor. Van die fijne 
Ardenner ham. Asjeblieft! Ze mocht 
gemst beschimmeid zijn. Groen uit
geslagen was nog geen bederf. Die 
schimmel was maar wat stof, anders 
niks; dat maakte geen bederf. Nee, 't 
bederf zat d'rin als er wormen in 
kwamen. Daarom moest de ham ook 
goed gezouten zijn. In de ham zat 
een bot en dat was een bron van 
infectie. Daar moest je mee oppas
sen. Dat kapsel en de v liezen die daar 
omheen zaten, was erg gevoelig 
voor wormen. Daar konden de vlie
gen eitjes leggen. 

Gedroogde ham kon je zo, koud 
en rauw, eten. De lap die d'r afge
sneeen werd, moest een klein beetje 
groter zijn als het bord he. Voor 
mensen die slechte kiezen hadden en 
zowat, was ze soms weI wat hard, dat 
moet ik zeggen. Het buitenste laagje 
was gewoonlijk altijd al hard, maar 
dan werd er wat meer van 
afgesneeen. Och, als je in het veen 
zit, dan kijk je niet op een turfje he. 

Ham werd niet gebraden. Dat zou 
jammer zijn he; die was toch al ver
minderd genoeg in gewicht. Weet je 
wat ze hier weI eens deden, om eens 



wat te braden? In de oven een flink 
brok vers v lees leggen. Iedereen had 
achter zijn huis een bakoven he, om 
eigen brood te bakken. En twee of 
drie dagen voor kermis bijvoorbeeld 
moest je vIa bakken. De oven was 
dan toch goed heet, de vIa was d'r al 
uit en dan stond die oven daar toch 
maar voor niks meer. Dan werd er 
weI eens een halve verse ham of een 
stuk rundvlees in een grote pan of op 
zo'n grote ijzeren schaal in de oven 
geschoven. 

Gedroogd spek kon je ook koud 
eten, rauw dus, bij het koffiedrinken 
om vier uur 's namiddags bijvoor
beeld, maar je kon ook een stuk spek, 
of ribben of rugstuk bij de aardap
pelen meekoken; dan had je meteen 
de vetbestanddelen in het eten zitten. 
Het werd dan apart bij het middag
eten opgediend. De knechts en de 
dienstbodes kregen het spek dat 
helemaal vet was. Meneer en me
vrouw en de kinderen die kregen 
meer het magere, gelardeerde spek. 
Ik had het graag; ik heb het nog 
graag. Ais ze me nou zuurkool ge
Yen, dan kun je daar een kotelet bij 
eten, maar als ik het voor het kiezen 
heb, dan zeg ik: "Kook me maar een 
stuk spek". Zuurkool met spek, dat is 
toch het meest geeigende he. Ik heb 
graag een stuk spek gekookt; dat laat 
ik koud worden en dan eet ik dat zo 
bij de boterham. Ook heerlijk. Maar 
spek kon je ook braden voor bij het 
ochtendeten. Dat was een genot! Ais 
ik 's morgens toen ik onderwijzer 
was naar de kerk toe ging, dan kwam 
ik altijd langs een huis en daar waren 

ze iedere morgen aan het spek bra
den he. Het raam stond open en dat 
kon zo heerlijk ruiken! Ik ruik het 
nou nog als ik daar langskom. Het 
huis is al afgebroken, maar die spek
lucht hangt er nog. 

Ik vind die herinnering aan die vroe
gere methoden weI goed, maar ik 
ben niet nostalgisch. Ik ben toch weI 
nuchter genoeg om te zeggen dat de 
latere methode van het wecken beter 
was. Dat hebben we hier in huis ook 
veel gedaan. Daarnaast bleven het 
zouten en drogen gewoon doorgaan. 
Dat wecken gebeurde in hoofdzaak 
bij de betere stukjes, koteletten bij
voorbeeld. Dat was een hele voor
uitgang. Veellekkerder, veel beter 
en minder zout he. Want kijk, je had 
een mooi stuk vlees en dat moest je 
dan gaan pekelen, en ondertussen 
waren we er al van overtuigd dat je 
het zout beter missen kon. Wij waren 
al een beetje 'aufgeklfut' he, en dan 
ging je dus wecken in glas. 

Het vlees werd eerst gebraden en 
als het gaar was tot op de botjes ging 
het in het glas, met ·wat vet d'rbij 
natuurlijk, en dan de deksel met 
gummi d'rop. Weer in een ketel en 
weer opnieuw op honderd graden 
gebracht, een kwartiertje of een half 
uur, dat kan ik niet zeggen; de groot
te van het stuk speelde daarbij ook 
een rol. Maar je had de garantie dat 
het goed bleef, want de bacterien 
zijn gedood he. 

Na de eerste wereldoorlog, 1920, 
'25 - ik was nog thuis - toen 
begonnen m'n zusjes al met die din-
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gen. Er waren hier toen landbouw
cursussen en daar werden ze op de 
hoogte gebracht van inmaakglazen. 
Er was bijvoorbeeld een onderwij
zer die had een landbouwacte en een 
tuinbouwacte en die gaf les aan de 
meisjes van een jaar of twintig, de 
huwbare docbters be. Ze leerden wat 
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van de bemesting van bet land, ze 
leerden ook wat vleesbewerking en 
een beetje naaien, herstelwerk en 
zoiets, en wat nieuw was, werd daar 
dus ook geleerd. Maar mijn moeder 
is niet meer aan bet wecken begon
nen. Datbeeftzemaaraand'rdocb
ters overgelaten. 



GRONINGEN EN ZUIDWEST-NEDERLAND 

Hoewel Groningen en Zuidwest-Nederland niet aan elkaar grenzen - en 
binnen ons land zelfs op de grootst mogelijke afstand van elkaar liggen -
hadden ze omstreeks 1900 wat de zelfvoorziening in de voeding betreft 
zoveel met elkaar gemeen dat ze hier samen behandeld zuBen worden. Op het 
eerste gezicht lijkt zowel de conservering als de zelfvoorziening in deze 
gebieden sterk op die van Oost- en Zuid-Nederland. Wanneer we de otnvang 
ervan echter nauwkeuriger bestuderen, blijken er vooral in sociaal opzicht 
grote verschillen tussen te hebben bestaan. Deze sociale verschillen in de 
mate van zelfvoorziening hingen in belangrijke mate samen met de verschil
len in het grondgebruik van de beide regio's. 

Voordat hier verder op in wordt gegaan, moeten eerst de aanduidingen 
'Groningen' en 'Zuidwest-Nederland' worden toegelicht. Met 'Groningen' 
wordt niet de hele provincie Groningen bedoeld, maar een gebied dat het hele 
noorden en een groot deel van het oosten van de provincie besloeg; meer naar 
het zuiden toe ging de zelfvoorziening steeds sterker lijken op die van het 
hiervoor behandelde oosten van het land, tot deze er niet meer van te onder
scheiden was. 

Ook met 'Zuidwest-Nederland' wordt geen scherp afgebakende regio 
aangeduid, maar een gebied dat de provincie Zeeland, een vrij groot zuidelijk 
deel van Zuid-HoBand en het noordwesten van Noord-Brabant omvatte. De 
grenzen van het gebied waren niet scherp; beter is het dan ook om van over
gangszones te spreken waar de zelfvoorziening geleidelijk aan overging in 
die van respectievelijk het westen en het zuiden van het land. 

Op de zware kleigronden van Groningen en Zuidwest-Nederland werd de 
landbouw traditioneel door de akkerbouw gedomineerd. Vrij grote tot grote 
landbouwbedrijven waren hier regel. Daardoor konden de belangrijkste 
akkerbouwprodukten - zoals aardappelen, suikerbieten en graan - hier in 
hoofdzaak voor de markt worden geproduceerd. In tegenstelling tot het 
oosten en zuiden was de landbouw in deze gebieden dan ook al vroeg in de 
geldeconomie opgenomen en stond de zelfvoorziening op de boerenbe
drijven er veel minder op de voorgrond. WeI voorzagen de boeren aan het 
begin van deze eeuw over het algemeen zoveel mogelijk in hun eigen 
levensbehoeften, maar de produktie van het eigen voedsel werd niet zoals in 
het oosten en zuiden als hoofddoel, maar meer als een bijkomend voordeel 
van de bedrijfsuitoefening beschouwd. Het belang van een grote oogst die 
met ruime winst verhandeld kon worden, steeg daar ver boven uit. 

De veehouderij was in deze gebieden niet van grote betekenis. Ze diende 
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voomamelijk voor het wegwerken van afvalprodukten uit het bedrijf en de 
voorziening in eigen behoeften. Het aantal stuks vee dat gehouden werd, lag 
dan ook ver beneden het landelijk gemiddelde 1 • 

Ook het verbouwen van tuinbouwprodukten was voomamelijk gericht op 
eigen of plaatselijk gebruik; rond de grotere gemeenten kwam het op wat gro
tere schaal voor. Hoewel met name op Zuid-Beveland de fruitteelt niet onbe
tekenend genoemd kon worden, werd de ontwikkeling van deze bedrijfstak 
lange tijd sterk belemmerd door het gebrek aan snelle verbindingen met de 
rest van Nederland. Aan het begin van de eeuw floreerde de fruitteelt er dan 
ook het meest in de plaatsen langs de spoorlijn 2. 

De hier in het kort geschetste landbouwsituatie had belangrijke sociale en 
economische consequenties voor de plattelandsgemeenschappen van Gro
ningen en Zuidwest-Nederland. Aangezien de kleigronden hoge opbreng
sten gaven en de bedrijven over het algemeen groot waren, was de grond er 
duur. De boeren behoorden er veelal tot de meest welvarende bevolkings
groep. Kleine boerenbedrijven kwamen er weI voor, maar waren minder ken
merkend voor deze gebieden. 

Doordat de akkerbouw aan het begin van de eeuw nog heel arbeidsinten
sief was, bestond de agrarische bevolking er behalve uit een klein aantal wel
gestelde boeren vooral uit een omvangri jke groep landarbeiders die in de eer
ste plaats van looninkomsten afbankelijk was. WeI onderhielden de meeste 
arbeiders een lapje grond en mestten ze een varken voor het eigen gezin, maar 
de oppervlakte land die ze tot hun beschikking hadden, was vanwege de ho
ge grondprijzen in deze gebieden veel beperkter dan in het oosten en zuiden 
van het land 3• Ook was de grond niet evenredig over aIle arbeiders verdeeld. 
Ben vrij grote minderheid van hen was dan ook maar tot een beperkte vorm 
van zelfvoorziening in staat; sommigen konden helemaal niet in de eigen 
behoeften voorzien. 

De kleine burgerij vormde in het eerste kwart van de eeuw in de akker
bouwgebieden een in belang toenemende groep. Deze bestond uit een 
bescheiden aantal handelaren en voerlui ten dienste van de landbouw, wat 
ambtenaren en een grote groep ambachtslieden van allerlei aard. Deze groep 
was minder sterk op de landbouw betrokken dan in het oosten en zuiden van 
het land. Beroepscombinaties als boer-bakker, boer-wagenmaker e.d. die 

I Vgl. bijvoorbeeld Varkenshouderij in Nederland 1906, p. 161, 162, en Het 
grondgebruik in Nederland 1912, p. 194, 196. 

2 Beschrijving van den tuinbouw in Nederland 1906, p. 154, 156. 

3 Vgl. Het grondgebruik in Nederland 1912, p. 17 - 18. 
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daar - zoals we eerder zagen 4 
- veelvuldig voorkwamen, waren hier veel 

minder gangbaar. WeI was het ook bij de burgers heel gebruikelijk om wat 
grond voor eigen gebruik te bewerken en indien mogelijk een varken te mes
ten, maar net als bij de arbeiders lukte hen dit niet altijd. 

We kunnen vaststellen dat de beroepsstructuur op het platteland van Gronin
gen en Zuidwest-Nederland gedifferentieerder was dan in het oosten en zui
den en dat de mogelijkbeden tot zelfvoorziening er per sociale groep ver
schilden. Ook weken de sociale verhoudingen binnen de gemeenschappen 
aanzienlijk af van die in Oost- en Zuid-Nederland. 

Doordat een groot deel van de bevolking in haar inkomen afhankelijk was 
van de boeren en de laatsten meestal niet onvermogend waren, ontbrak het 
vooral de grotere boeren niet aan macht. Deze macht kwam zowel in de ar
beidsomstandigheden als in de intermenselijke verhoudingen tot uiting. Zo 
werkten de grotere boeren meestal niet zelf mee op het land; ze beperkten 
zich tot de organisatie van het bedrijf en het houden van toezicht op het per
sonee!. Bovendien zaten ze vaak in de plaatselijke besturen, wat hun machts
positie nog vergrootte. Hierdoor was de afstand tussen boer en arbeider -
of beter: tussen de kleine groep veelal welgestelde boeren en de arme 'rest' 
van de bevolking - groot. 

In de jaren twintig typeerden landarbeiders uit het Groningse Beerta deze 
verhouding tegenover het neefje van een boer als voIgt: "Jouw oom is een 
aardige man en een goeie boer, maar boeren zijn onze vijanden"5.00 k het 
volgende citaat van een landarbeider uit Zuidwest-Nederland spreekt duide
lijke taal: De "boeren waren toch een beetje de koningen van het dorp. Want 
op de school en in de kerk waren ze de baas! En in de gemeenteraad natuur
lijk! Ik herinner me een boer, die was nog te stom om voor de duvel te dan
sen, maar die was toch wethouder [ ... J. Ik zal nooit vergeten, hoe een van die 
grote boeren een keer zei: "Wij hebben de centen en wij hebben de macht!" 
Ik hoor het die rotvent nog zeggen"6. 

Vooral in Zuidwest-Nederland waren de verhoudingen tussen boer en 
arbeider slecht. De boeren traden er autoritair op, betaalden lonen uit die tot 
vlak voor de tweede wereldoorlog tot de laagste van Nederland behoorden 7 

en ontsloegen arbeiders die zich te weer stelden op staande voet. Zelfs vaste 
arbeiders werden hier 's winters als er weinig werk was weI zonder inkom-

4 Vgl. p. 44. 

5 Schierbeek 1982, p. 190. 

6 Slager 1981, p. 20. 

7 De oeconomische toestand der landarbeiders in Nederland 1909, p. 12 - 14; 
Slager 1981, p. 8,122,124. 
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sten naar huis gestuurd 8• De kans op verzet door de arbeiders schatte de boer 
- als deze gedachte al bij hem opkwam - niet hoog in, aangezien hij zelfs 
in de zomer over het algemeen geen gebrek aan arbeidskrachten had; de vrou
wen en kinderen 9, die het lage loon van de man moesten aanvullen, vormden 
een arbeidsreserve die zelfs voor de drukke perioden voldoende was. "De 
boer gevoelde zich boer bij de gratie Gods. En de arbeider was arbeider, om
dat [ ... ] rangen en standen door God zijn geschapen"lO. Veel arbeiders kon
den zich onder deze omstandigheden dan ook maar "met de grootste moeite" 
en "met veel ontbering" staande houden II. 

In sommige streken van Groningen waren de sociale verhoudingen tussen 
boeren en arbeiders niet anders dan in Zuidwest-Nederland. Het Oldambt 
was bijvoorbeeld berucht. Een oud-dienstbode uit dat gebied karakteriseer
de de boeren kort maar krachtig: "Drie boeren, drie beesten. 't Waren geen 
mensen"12. En voor het jaar 1929 vatte een landarbeider uit Blijham de situ a
tie als voIgt sam en: "Het was hier een hopeloze wereld", reden waarom de 
landarbeidersstaking er toen uitbrak. Maar, ging hij verder: in Friesland en 
op de Veluwe preekte men van de kansels dat men in het Oldambt niet wilde 
werken, terwijl de oogst geborgen moest worden. Die mensen daar geloofden 
dat. Wij verdienden een kwartje per uur, maar de boerenzoons en arbeiders 
uit Drente en van de Veluwe kregen zes gulden per dag, plus kost en 
inwoning, want: "De boeren hadden de centen en de arbeider ging met een 
kluitje in het riet" 13. 

Hiertegenover staan echter tal van getuigenissen waaruit blijkt dat de in
termenselijke verhoudingen tussen boer en arbeiders in andere delen van 
Groningen aanzienlijk minder kil zijn geweest. Dit kwam ten dele omdat de 
Groningse arbeiders minder afbankelijk waren van de boeren dan hun lotge-

8 Men kende hier drie soorten landarbeiders: de knechts die zich meestal voor een 
heel jaar verhuurden; de vaste arbeiders die's winters als er weinig te doen was, 
ontslagen konden worden, maar die er weI op konden rekenen dat ze als eersten 
weer aan de slag konden; de losse arbeiders die aIleen in de drukke tijd werk hadden 
(Slager 1981, p. 11-12). 

9 Het Kinderwetje van Van Houten uit 1874 verbood geen kinderarbeid in de 
landbouw. In Zuidwest-Nederland scoorde het ongeoorloofde schoolverzuim aan 
het begin van deze eeuw het hoogst (Slager 1981, p. 58). 

10 Knape 1953, p. 66. 

1\ Vergelijk Knape (1953, p. 5 - 16; met name p. 12); ook leze men de (soms 
verbijsterende) verhalen van landarbeiders uit Zuidwest-Nederland bij Slager 
1981. 

12 Hibma, Hoekstra en Ui11987, p. 44. 

13 Schouten 1982, p. 83 - 85. 

154 



noten in Zuidwest-Nederland. Een veel groter dee I van de Groningers 
beschikte namelijk over grond voor eigen gebruik 14. Verder houdt het moge
lijk ook verband met het feit dat het vaste personeel in het noorden - in te
genstelling tot in Zuidwest-Nederland - vaker bij de boer inwoonde en dat 
er in het drukke seizoen schaarste aan arbeiders bestond. In de zomer
maanden waren de boeren hier genoodzaakt arbeiders van buiten de streek 
aan te trekken 15. Wie de reputatie had 'een goede boer' te zijn, was dan in het 
voordeel en kon de beste arbeiders uitkiezen. In de vragenlijsten die aan de 
voeding zijn gewijd, wordt dan ook regelmatig melding gemaakt van de 
moeite die gedaan werd om 'een goede boer' voor het personeel te zijn. "Een 
boerenechtpaar wilde niet graag voor een slecht kosthuis doorgaan", schri jft 
bijvoorbeeld iemand uit Warffum. Daarom hield men bij het eten rekening 
met de wensen van het personeel, dat hier gewoon was de wanne maaltijd op 
de boerderij te gebruiken, zij het niet altijd aan dezelfde tafel met het boeren
gezin. Niet alleen werd er voor veel spek in de maaltijden van het personeel 
gezorgd - want "de knechten was het eten niet gauw te vet" 16 - maar zelfs 
veranderde de boerin weI van conserveringsmethode als het personeel dat 
wenste 17. Een dergelijke, aan de wensen van de arbeider tegemoetkomende 
houding was in Zuidwest-Nederland niet goed denkbaar. Er blijkt uit dat de 
Groningse arbeiders weerbaarder waren. De vakorganisaties voor land
bouwpersoneel kregen hier dan ook eerder voet aan de grond 18. De lonen la
gen er in vergelijking met de rest van het Nederlandse platteland over het 
algemeen op een redelijk peil19. 

14 Hierop komen we straks nog uitvoerig terug (vgl. p. 158-159). 

15 De oeconomische toestand der landarbeiders in Nederland 1909, p. 9. 

16 Dit deelde onder andere een correspondente uit Middelstum mee. Ook in een 
verslag van een onderzoek uit 1935 komt dit ter sprake: "de goedheid van den boer 
werd afgemeten naar het meer of minder vette eten, dat men kreeg" (Den Hartog 
1935, p. 2800). 

17 Zo vertelde een correspondent uit Aduard, die twee keer in zijn jeugd binnen de 
provincie Groningen verhuisd was, dat zijn moeder beide keren bij het spek van 
conserveringsmethode had moeten veranderen, omdal hel personeeJ in de nieuwe 
plaats duidelijk te verstaan had gegeven dat het aUeen gerookt pek, c.q. pekelspek 
wenste te eten. 

18 De landarbeiders in Nederland 1954, p. 19. 

19 Aan het begin van de eeuw behoorde het loon van de inwonende knechts in 
sommige delen van Groningen tot de hoogste van het Nederlandse platteland; ook 
dat van de vaste arbeiders was vrij hoog in vergelijking met elders (Algemeen 
overzicht van den oeconomischen toestand ... 1908, p. 60 - 61). In 1935 waren de 
lonen in Groningen zodanig gestegen dat de vakbond in Zuidwest-Nederland actie 
voerde met de kreet: 'Naar het Groninger loonpeil' (Slager 1981, p. 122). 
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De landarbeiderslonen in het Zuiden. 
Tegenover de loondruk der boer-en • de arbeiderseis: 

"Naar het Groninger loonpeil!" 

, In 1935 voerde de vakbond actie in Zuidwest-Nederland met de kreet 
'Naar het Groninger loonpeil' 

Overigens zegt de hoogte van de lonen niet alles. In beide gebieden kregen 
vaste arbeiders namelijk naast een uitbetaling in geld ook vaak loon in natu
ra, of' emolumenten' , waardoor vergelijkingen moeilijk te maken zijn. Mede 
door deze aanvulling op het loon voelden veel arbeiders, voor wie de 
mogelijkbeden tot zelfvoorziening beperkt waren, zich in hun bestaan direct 
afbankelijk van de 'goedheid' van de boer. 

De samenstelling van de emolumenten kon per streek of per boer varie
ren. Zo kon men grond van de boer in bruikleen hebben, al moest men als te
genprestatie daarvoor soms weI weer de opbrengst met de boer delen (bij
voorbeeld 'om de helft', 'om een derde'). Soms ook kreeg men een big van 
de boer die men dan zelf vet kon mesten of mocht men bijvoorbeeld een 
schaap bij de boer wei den. In het hierna volgende interview met de heer 
Twiest - wiens vader landarbeider was, maar als 'zetboer' of 'zitarbeider' 20 

fungeerde - kunnen we lezen dat het aandeel van de emolumenten in het 
loon soms zo omvangrijk kon zijn, dat vrijwel de hele zelfvoorziening in de 
voeding eronder viel. 

De geschetste sociale verhoudingen weerspiegelen zich in de zelfvoorzie
ning. Terwijl in het oosten en zuiden vrijwel iedereen aan het begin van de 
eeuw tot een hoge mate van zelfvoorziening in staat was en ernauwelijks ver
schillen van sociale aard bij optraden, bestonden er in Groningen en Zuid
west-Nederland vrij aanzienlijke verschillen in de omvang van de zelfver
zorging tussen de diverse sociale groepen. 

In feite waren het in deze akkerbouwgebieden vrijwel alleen de boeren 
voor wie het ideaal van een zo volledig mogelijke vorrn van zelfvoorziening 
gemakkelijk te verwezenlijken was. Hoewel de boeren hun gewassen in de 
eerste plaats voor de markt produceerden en dus in de geldeconomie opgeno
men waren, gaven ze weinig geld aan voedsel uit. Op de boerderijen had men 
vaak fruit- en moestuinen waaruit aardappelen, groente en fruit voor eigen 

20 zetboer, zitarbeider = bedrijfsleider 
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gebruik betrokken werden. En hoe wei het houden van vee in beide gebieden 
op de achtergrond stond, zorgde men er meestal voor om voldoende melk, bo
ter, spek en vet voor het eigen huishouden te produceren. 

Omdat ze buiten de bebouwde kom woonden en de mobiliteit nog beperkt 
was, moesten ze er rekening mee houden in natte of strenge winters gedu
rende kortere of langere tijd van de buitenwereld afgesneden te zijn. De be
schikking over een eigen voorraad voedsel was dan van levensbelang. Aan
gezien de meeste boeren een groot deel van hun dagelijkse levensbehoeften 
zelf produceerden, was dit voor hen ook geen probleem, althans ... zolang ze 
over voldoende personeel konden beschikken om het voedsel te conserveren. 
Toen namelijk in Groningen het inwonend personeel zo omstreeks de eerste 
wereldoorlog meer en meer van de boerderijen verdween, bleken bepaalde 
vormen van zelfvoorziening op de boerderijen minder aantrekkelijk te wor
den. WeI zorgde men meestal nog voor een voorraad aardappelen en bleef 
men groente en soms ook fruit voor eigen gebruik verbouwen en ver
duurzamen, maar vooral de slacht bleek minder in trek te zijn. Al in de jaren 
dertig werd er in de boerengezinnen van het Hogeland en het Oldambt wei
nig of niet meer geslacht en betrok men vlees van de slager21. Overigens lijkt 
dit alleen een Groningse ontwikkeling te zijn geweest, want in Zuidwest-Ne
derland viel hier weinig van te bespeuren. Evenals elders het geval was, be
hoorden de boeren daar meestal tot de laatsten die de slacht en vleesconser
vering opgaven; zelfs het bakken van het eigen brood is daar lang doorge
gaan. 

De 'niet -boeren' probeerden in deze gebieden over het algemeen in de eer
ste plaats een lapje grond te bemachtigen, waarop men een zo groot moge
lijk deel van de benodigde aardappelen en groente kon verbouwen; aan de 
teelt van fruit werd door deze groep weinig gedaan. Vrijwel even belangrijk 
was de wens om een varken te mesten waarmee men zich van het nodige spek 
en vet verzekerde; ook een geit (in sommige streken een koe) voor melk, 
soms kippen voor eieren en zelfs een of meer konijnen voor het vlees waren 
bij velen gewild. Elke volgende wens betekende echter een volgende tree op 
de ladder van de zelfvoorziening, die vooral in minder bedeelde gezinnen 
waar de kinderen nog niet meeverdienden, maar moeizaam te beklimmen 
was. Men moest immers in staat zijn om geld voor de pacht of de huur van 
grond, of voor de aanschaf van een jong varken terzijde te leggen. Daardoor 

21 Saal (1958, p. 71). Deze venneldt ook dat in de tweede wereldooriog, toen de 
boeren de huisslacht weer wilden opvatten, bij menige Groningse boerin de 
gereedschappen en de kennis om de vleesconservering tot een goed einde te 
brengen, ontbraken en dat men zich genoodzaakt zag eerst nieuwe weckflessen en 
receptenboekjes aan te schaffen. 
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hadden juist degenen die het het hardst nodig hadden weinig grond, en waren 
de annste bevolkingsgroepen vaak het eerst op koop, ruil of op bedeling aan
gewezen. Dit was vooral in Zuidwest-Nederland het gevaF2. Wa1cherse vis
sers trokken bijvoorbeeld naar Noord-Beveland om een paar kilo vis te ruilen 
tegen spek, boter of eieren 23. Men ging ook weI op jacht of men stroopte. En 
vrij grote aantallen landarbeiders die zomers bij de boer werkten, soms met 
het hele gezin, zaten gedurende de wintermaanden in de steun of werkver
schaffing, of leefden van de annen. "Bijna elk dorp had zijn annenhuisjes. 
Daarin woonden mensen die moesten rondkomen van giften van de diaco
nie"24. 

V anwege de hoge grondpri jzen was het in deze gebieden vaak niet gemak
kelijk aan land te komen. Voor de arbeiders in Zuidwest-Nederland bleek de 
toegang tot de grond een groter probleem te vormen dan in Groningen. In 
Zeeland bijvoorbeeld beschikte in 1910 slechts 52% van de gehuwde landar
beiders over 500 m2 grond of meer25, met andere woorden: ongeveer de helft 
van de arbeidersgezinnen had minder - of geen - grond. Het zal duidelijk 
zijn dat het ideaal van een volledige vorm van zelfvoorziening bij de laatste 
groep lang niet altijd bereikt kon worden. Zekerniet, wanneer we daarbij nog 
bedenken dat de opbrengst van een bepaalde oppervlakte grond in die tijd 
heel wat lager lag dan tegenwoordig, dat de Zeeuwse arbeidersgezinnen over 
het algemeen zeer kinderrijk waren en dat de behoefte aan baar geld de ar
beiders soms noodzaakte om een groter of kleiner deel van hun opbrengst te 
verkopen. 

In Groningen lagen de cijfers iets gunstiger. Daar had ruim 20% van de ge
huwde landarbeiders minder dan 500 m2 grond 26, waaruit afgeleid mag wor-

22 Ben correspondent uit Rerkingen (op Goeree-Overflakkee) schreef bijvoor
beeld: "Wij verkeerden in een gunstige positie. Werkten met drie man voor vier 
personen. Bezaten wat land (tweeeneenhaIve hectare), waaruit we het gehele jaar 
konden eten. Ook de varkens. De 'massa' bezat aIleen een tuintje. Mestten weI een 
varken, maar moesten meest de helft ervan verkopen om de molenaar [die het graan 
maalde voor het brood] te betalen. Aardappels en groente teelden zij meest zelf, 
maar de rest moest worden gekocht. Pap werd daar helemaaI niet gegeten. 
Enkelingen hadden weI kippen, soms een geit". 

23 Schouten 1982, p. 82. 

24 Slager 1981, p. 157. 

25 Oit was na Noord- en Zuid-Rolland het laagste percentage van het land (vgl. 
biervoor: Ret grondgebruik in Nederland 1912, p. 15). 

26 Ret grondgebruik in Nederland 1912, p. 15. Overigens zij opgemerkt dat de 
Groningse cijfers bier betrekking hebben op de provincie Groningen en niet op het 
minder omvangrijke gebied, waarover in deze paragraaf sprake is. 
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den dat de overgrote meerderheid van de arbeiders hier tot een redelijke ma
te van zelfvoorziening in staat geweest moet zijn. 

Het houden van een varken bracht in deze gebieden soms ook de nodige 
problemen met zich mee. Men had er echter vee I voor over, aangezien het 
mesten van een varken volgens een slager uit het Zeeuwse 's-Gravenpolder 
voor de arbeiders vaak de enige mogelijkheid betekende om aan een stukje 
spek te komen. Ben van de moeilijkheden was dat er in de bebouwde kom van 
sommige dorpen geen ruimte was voor het plaatsen van een varkenshok. 
Daarom trof men rondom de dorpen soms talloze varkenshokken aan. 

Een ander probleem was, dat men bij het mesten omstreeks de eeuwwis
seling in de kleigebieden het risico liep dat het varken door een of andere var
kensziekte getroffen werd 27. Om de gevolgen hiervan te verkleinen had men 
- zoals in het verhaal van de heer Scheerens te lezen is - in het zuidwes
ten van het land in sommige dorpen een 'varkensvereniging' opgericht28• 

Hierbij verplichtten de leden zich tot een wekelijkse inleg, die in geval van 
ziekte recht gaf op een nieuw varken. 

Doordat de landarbeiders in Zuidwest-Nederland gedurende de winter
maanden nog al eens zonder werk zaten, bouwden ze 's winters vaak een 
schuld op die zomers, of als een andere gelegenheid zich voordeed, eerst af
betaald moest worden. Hierdoor kon het voorkomen dat men zich op het mo
ment van de slacht gedwongen zag om het varken, of een deel ervan, te ver
kopen. In dergelijke gevallen kreeg de vroegere zegswijze "Je varken is je 
spaarpot", waarmee aangegeven werd dat men zomers als men het wat beter 
had een varken mestte om's winters spek of vIees te hebben, een navrante 
betekenis. 

Op het platteland van Groningen leverde het houden van een varken voor 
de armste bevolkingsgroepen iets minder problemen op dan in Zuidwest -Ne
derland. Het merendeel bleek hier aan het begin van de eeuw toch weI in staat 
er een te mesten. Lag dit om welke reden dan ook niet binnen iemands bereik, 
dan kon men er in sommige plaatsen lid worden van een 'spekcIub' 29. Daarbij 

27 Deze traden vroeger op de zwaardere gronden narnelijk veelvuldiger en heviger 
op dan op de lichtere (Varkenshouderij in Nederland 1906, p. 13). 

28 Hierover vertelt een gewezen landarbeider uit Zuidwest-Nederland bij Slager 
(1981, p. 110 - 111) het volgende: "We hadden een varkensbond, dat kostte elke 
week een dubbeltje voor je varken. Het was een soort verzekering, want als ie 
doodging kreeg je een ander. Want vroeger had je veel vlekziekte. Dan gingen er 
in augustus, als 't een beetje warm was, een hoop varkens dood aan die vlekziekte. 
Toen is die varkensbond opgericht. 'Draagt elkanders lasten' heette die." 

29 Vit de naarn 'spekclub' blijkt opnieuw dat men in het verleden meer op spek 
gericht was en minder op vlees, dat toen op het platteland min of meer als 
vanzelfsprekend met 'rundvlees' geassocieerd werd (vgl. noot 21 op p. 15). 
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verpliehtte men zich om wekelijks een klein bedrag in te leggen. Aan het eind 
van het jaar kreeg men dan, afbankelijk van de hoogte van het ingelegde 
bedrag, een groter of kleiner stuk van een geslaeht varken; op deze manier 
probeerde men zich in elk geval voor een gedeelte van het jaar, of bijvoor
beeld aIleen voor de feestdagen van een stukje spek te verzekeren. 

Evenals in het oosten en zuiden heeft de zelfvoorziening zich op het platte
land van Groningen en Zuidwest -Nederland bij sommige groepen van de be
volking in de loop van deze eeuw uitgebreid. Deze uitbreiding kan zowel toe
gesehreven worden aan de toegenomen welvaart- waaraan langzamerhand 
zelfs de arbeiders deel kregen - als aan de grote waarde die vrijwel aIle be
volkingsgroepen hier aan de zelfvoorziening heehtten. Velen probeerden 
hun oppervlakte grond uit te breiden zodra hun financiele mogelijkbeden dit 
toelieten. Een aantallandarbeiders heeft daarbij gebruik kunnen maken van 
de mogelijkbeden die de Landarbeiderswet bood. 

Aan het begin van de eeuw won de gedaehte in Nederland steeds meer 
veld, dat de armoede op het platteland het best bestreden kon worden door de 
landarbeiders zowel daadwerkelijk als financieel steun te verlenen in hun 
streven grond vooreigen gebruik te verkrijgen. In 1918 was een wettot stand 
gekomen, die de daarvoor vereiste maatregelen nam. In Zuidwest-Neder
land, waar de sociale versehillen tussen arm en rijk zich juist het sterkst de
den voelen, stuitte de realisering van deze wet op veel weerstand bij de 
boeren 30 en had de Landarbeiderswet veel minder sueees dan in Groningen 31. 

Gemiddeld genomen nam ook het houden van varkens voor eigen gebruik 
in Groningen en Zuidwest-Nederland niet af in de periode voor de tweede 
wereldoorlog. WeI hielden de Groningse boeren over het algemeen op om 
voor het eigen gezin te slaehten, maar aan de andere kant konden grotere 
groepen minder welgestelden die tot voor kort niet elk jaar een varken hadden 
kunnen slaehten, de huisslaeht nu jaarlijks realiseren. Voor de verklaring 
hiervan kan weer gewezen op de algemene welvaartsstijging en op de posi
tieve houding die in deze gebieden tegenover de zelfvoorziening bestond. 
Het zelf slaehten werd door burgergezinnen en zeer veel arbeiders vaak als 
een groot goed besehouwd dat men Of niet graag opgaf, of dat men altijd graag 
had willen doen. In feite hebben sommigen hun wensen pas kunnen realise
ren, toen de noodzaak ertoe - door onder andere betere verbindingen, een 

30 Bij Knape (1953) kunnen we onder andere lezen welke problemen zich in dit 
gebied, en met name op Goeree-Overflakkee, voordeden bij de realisering van de 
mogelijkheden die de wet schiep voor de landarbeiders. 

31 V gl. Platenburg 1943, p. 37, 41. 
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uitgebreid winkelapparaat en hogere inkomens ~ langzaam maar zeker tot 
het verleden was gaan behoren. 

In het voorgaande hebben we kennis gemaakt met een groot aantal verkla
ringsfactoren voor de omvang van de zelfvoorziening in het noorden en zuid
westen van Nederland aan het begin en in de loop van deze eeuw. Daarbij za
gen we dat de verschillen in zelfvoorziening tussen enerzijds Groningen en 
Zuidwest-Nederland en anderzijds het oosten en zuiden van het land voor een 

Huisslacht op Walcheren, ca. 1925 

belangrijk deel te herleiden waren tot verschillen in de landbouwstructuur. 
Op haar beurt bleek de landbouwsituatie van grote inv loed te zijn voor de so
ciale verhoudingen in de onderscheiden regio's en deze sociale verhoudin
gen weerspiegelden zich vervolgens weer in de zelfvoorziening. Op de 
motieven die onder de bevolking leefden om in het eigen onderhoud te 
voorzien werd echter aIleen nog maar terloops ingegaan. 
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Volgens de vragenlijsten bestond er in de hier behandelde gebieden bij aI
le bevolkingsgroepen een sterke neiging tot zelfverzorging in de voeding. 
Deze algemene neiging is ten dele toe te schrijven aan het isolement waarin 
grote delen van het platte land in deze gebieden altijd verkeerd hadden, soms 
zelfs tot in deze eeuw verkeerden. Over het algemeen was de invloed van het 
levenspatroon uit de Hollandse steden omstreeks de eeuwwisseling hier nog 
zeer bescheiden. WeI was de bevolking in het algemeen meer op koop van 
voedsel aangewezen dan in het oosten en zuiden van het land, maar ook op 
het platteland van Groningen en Zuidwest-Nederland was de detailhandel 
aanvankelijk nog maar weinig ontwikkeld, waardoor de zelfvoorziening er 
tot in deze eeuw toe vaak tot een eerste levenseis behoorde. In tal van vragen
lijsten werd er gewag van gemaakt dat er voor 1925 bijvoorbeeld nog geen 
groenteboer in het dorp was. 

Afhankelijk van de groep waartoe men behoorde werden de mogelijkhe
den tot zelfvoorziening in hoge mate bepaald door de toegang tot de grond 
en ieders financiele omstandigheden. Vooral door de armen werd de zelf
voorziening als een middel gezien om het hoofd boven water te houden. 
Wanneer men wat geld opzij kon leggen voor de pacht ofhuur van een stukje 
grond en een keer per jaar in staat was een jong varken te kopen, kon daarmi 
geld uitgespaard worden. Wie daar op een bepaald ogenblik nog niet toe in 
staat was, zag reikhalzend naar het moment uit waarop dit weI mogelijk was. 
Elk jaar opnieuw wenste men zich een zo groot mogelijke voorraad eigen 
produkten toe. De afstand tussen wens en werkelijkheid was soms echter 
groot. Vaak moest men constateren dat de voorraad toch weer kleiner was 
dan men gehoopt had. 

De beperkte toe gang tot de grond - een probleem dat slechts voor de niet
boeren speelde - maakte dat velen maar tot een gedeeltelijke vorm van zelf
voorziening in staat waren. Daardoor moesten toch nog vaak aardappelen en 
groente bij de boer ofbij bekenden bijgekocht worden. De mogelijkheden om 
in eigen behoeften te voorzien werden verder ingeperkt door de soms geringe 
opsiagruimte waarover men beschikte. Bovendien was de huisvesting van de 
meeste landarbeiders aan het begin van de eeuw nog verre van optimaal. Ze 
voldeed vaak niet aan de meest elementaire voorwaarden voor een goede 
conservering. Wat te denken van eenkamerwoningen, waarin een heel gezin 
kookte, at, leefde, sliep en waarin de was gedaan werd32• Hoe zou men daar 
voedsel voor langere tijd goed in kunnen houden? Ook was er vaak geen koe
Ie ruimte of droog vertrek aanwezig. Bij de iets ruimer gehuisveste arbeiders 
werden de aardappelen veelal in de ruimte onder de bedsteden of op de open 

32 Zelfs tot in de jaren veertig toe blijken deze in beide gebieden nog met een zekere 
regelmaat onder de landarbeiders te zijn voorgekomen (Platenburg 1943, p. 36,41). 
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zolder bewaard, plaatsen die vanuit het oogpunt van de conservering bezien 
ook niet bepaald optimaal genoemd kunnen worden, maar daaraan werd min
der zwaar getild. Vergeleken met de allerarmsten was men immers in de 
gelukkige omstandigheid, dat men over mogelijkheden beschikte - hoe mi
nimaal die dan ook waren - om gedurende langere tijd in eigen behoeften 
te voorzien. 

Overigens speelden bij de zelfvoorziening niet alleen financiele motieven 
of nuttigheidsoverwegingen een rol. Psychologische redenen waren niet 
minder belangrijk. Voor sommigen was de zelfverzorging een middel om 
minder afhankelijk van de boeren te zijn. Belangrijker was echter, dat men 
met het voorzien in eigen behoeften een leefwijze realiseerde die hier in brede 
kring geambieerd werd. De zelfvoorziening was, zoals een Groningse cor
respondent het uitdrukte, "niet aIleen een kwestie van zuinigheid, maar 
eigenlijk een levenswijze waar je trots op was". Door geen enkele bevol
kingsgroep werd er op de zeIfvoorziening neergekeken. Integendeel zelfs. 
Een grote voorraad zelf verbouwde en zelf geconserveerde produkten had 
voorveel huisvrouwen de betekenis van een statussymbool. Zo werd erin een 
onderzoek uit het begin van de jaren vijftig geconstateerd, dat Groningse 
arbeidersvrouwen tijdens visites de gewoonte hadden om hun weck te tonen; 
bij de boeren kwam deze gewoonte toen overigens al niet meer voor33. Deze 
gewoonte wijst op het belang van de identiteitsfunctie van de huishoudelijke 
conservering, die uitvoerig in de inleiding ter sprake is gekomen 34. 

Doordat in deze gebieden zelfs de boeren - die rijk waren en sociaal in 
aanzien stonden - illtijd in eigen behoeften hadden voorzien, werd het al
gemene streven emaar ook niet gehinderd door een zekere angst om zich er
mee te dec1asseren. De positieve instelling tegenover de zelfvoorziening, 
waarmee we ook in Oost- en Zuid-Nederland kennismaakten, is tot lang na 
de tweede wereldoorlog zowel in Groningen als in het zuidwesten van het 
land waar te nemen. Het feit dat er nog vrij algemeen een stuk zelfvoorzie
ning gerealiseerd werd in een tijd toen puur utilitaire overwegingen geen 
hoofdmotief meer gevormd kunnen hebben, geeft aan dat de zelfvoorziening 
voor de bevolking meer betekende dan alleen het voorzien in eigen behoef
ten. Misschien moet dan ook juist in deze meerwaarde de belangrijkste 
oorzaak gezocht worden voor de langdurige instandhouding ervan in onze 
eeuw. 

33 Willinge Prins-Visser 1956, p. 3. 

34 Vgl. p. 30 - 32. 
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J. TWIEST (1903-1985) 
Beerta (Gr.) * 

Ik ben in 1903 in Oostwold geboren. 
Vanaf 1914, 1915 ongeveer woon
den we op Stadspolder, gemeente 
Beerta; dat was op een kleiboerderij 
van zo'n vijftig hectare, iets groter, 
vierenvijftig denk ik. Daarvoor heb 
ik nog twee jaar in Fluitenberg 
gewoond, dat is bij Hogeveen in 
Drente. Die twee jaar in Drente 
kunnen me parten spelen; ik zal 
voorzichtig zijn om daar niet mee in 
de war te komen. 

Mijn ouders hadden acht kinde
reno M'n vader was landarbeider, 
later bedri jfsleider; 'zetboer' zeiden 
ze hier, en spottend zeiden ze ook 
weI eens 'zitarbeider'. Hij heeft 
praktisch altijd op een boerderij 
gewoond. Het weekgeld van een 
zetboer was niet zo hoog, maar daar 
hadden ze ook niet zoveel van nodig, 

* Gei'nterviewd op 16 november 1979 
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omdat de 'emolumenten' zoals ze 
hier zeiden, dat flink aanvulden. 
Vader mocht twee varkens mesten; 
hij mocht een toom kippen houden; 
hij mocht groene en grauwe erwten 
van de boerderij eten; hij mocht van 
gerst gort laten pellen; hij mocht 
tarwemeel laten malen bij de mul
der. Dat was allemaal een stuk van 
zijn loon. 

We aten helemaal van de boerde
rij. Bijna alles was van eigen teelt: 
aardappelen, groente en ook een 
appel of een peer kwamen van 
bomen bij de boerderij. Daar kreeg 
de eigenaar natuurlijk ook een deel 
van. Zoete appels werden aan een 
touw bij de kachel gedroogd. Groen
te kwam er in die tijd bij ons nog niet 
vaak op tafel. ook niet op zondag. Er 
werd veel stamppot gegeten; van 
droge bonen, snijbonen, raapknol
len, wortelen of kool. Van boeren
kool en rode bieten niet; die gingen 
apart. Rode bieten werden weI met 
azijn ingemaakt. En gele, week
schilde bonen en boerenkool werden 
gedroogd; boerenkool op de oven 
van de bakker en gele bonen werden 
in 'boontjetouw' opgehangen, of 
ook weI los en vrij van mekaar op 
zolder gedroogd. Groene bonen 
werden gesnibbeld en met zout inge-



Na de slacht dronk meo vaak eeo borrel (Nieuw-Scheemda, ca. 1920-1930) 

maakt tot er pekel op kwam; witte 
kool ging bij oos ook weI eens in het 
zout. Sommigen legden de eieren 
nog in ongebluste kalk, en later in 
waterglas, maar dat hebben wij nooit 
gedaan. 

Gekocht werd er niet veel. De 
karnemelk werd zelf gekarnd; het 
vlees was van eigen slacht en daar 
moest je mee uit komen. Dat moe st. 

PRODUKTEN V AN DE SLACHT 

We hebben nooit anders geslacht 
dan varkens. Ik denk dat de gegoede 
stand misschien weI een keer een 
vaars slachtte -laat ik maar zeggen 
de boer zelf, die in het bezit was van 
koeien - maar onder de gewone 
man kwam dat niet voor. Op een 
enkeling na slachtte iedereen een 

varken. Natuurlijk, er zijn altijd uit
zonderingen, maar in het algemeen 
slachtten ook de burgers aIleen var
kens. 

In november kwamen er bij ons 
kleine varkentjes; die lagen een jaar 
lang op 't hok en dan gewoonlijk in 
december volgend jaar werd de eer
ste geslacht en de tweede in februari. 
Dat lag even uit mekaar, want er was 
niks goed houdbaar. En het lekkerste 
was ook eigenlijk altijd een beetje te 
gauw op. Dat moest even gespreid 
worden. Want als het goeie varkens 
waren, dan konden ze best vijfhon
derd pond wegen. De varkens waren 
dus ver over een jaar als ze geslacht 
werden. 

De slachter was geen slager uit een 
slagerswinkel, maar iemand die zo
mers gewoon bij de boer werkte. 
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Misschien had hij 's winters ook weI 
werk, maar als slachter kon hij meer 
verdienen. Een goeie slachter had 
het zo druk, dat hij tot's avonds tien, 
elfuurwerkte. Hij kwam 's morgens 
te slachten; dat deed hij tot de mid
dag. Dan ging hij zich een beetje 
netjes kleden, een ander jasje aan en 
zo, en dan ging hij 's middags de 
varkens afwerken die hij de dag 
tevoren had geslacht; in later tijd 
maakte hij ook de worsten, maar 
zo'n zeventigjaar geleden nog niet. 
Er werd toen weI worst gemaakt, 
maar dat deden de mensen zelf. Dat 
was een heel werk, want een vlees
molen was er nog niet. Toen ik klein 
was, weet ik nog dat m'n groot
ouders kwamen om worst te helpen 
stoppen. 

Worst was in hoofdzaak met
worst; die was houdbaar. 'Wij had
den er weI eens veertig van en ook 
flinke grote, hoor. Verder werd er 
ook leverworst gemaakt, en voor 
wie het lustte bloedworst. Voor 
bloedworst werden de grootste dar
men genomen en die werden volge
schept met een lepel en dan werden 
ze gekookt, misschien een uur onge
veer. In bloedworst ging bloed, rog
gemeel, stukjes spek en de nodige 
kruiden, en als het lekker wezen 
moest, dan kwamen er ook weI een 
keer rozijnen in. Niet altijd, maar het 
kon weI. Bloedworst was niet houd
baar; die moest in veertien dagen op 
wezen. Er werd zo, in plaats van een 
boterham, een plak van bij de brood
maaltijd gegeten en dan kwam er 
stroop of boter of wat je maar lekker 
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yond op die plak. Maar werd ie bij de 
warme maaltijd gebruikt, dan werd 
ie eerst gebakken. 

In leverworst ging wat v lees en er 
kwam havergort in, wat kruiden en 
in aIle gevallen zout, en verder lever 
natuurlijk. Leverworst ging ook in 
dikke darmen, maar zo mogelijk weI 
in wat kleinere dan de bloedworst. 
Bij gebrek aan varkensdarmen wer
den weI enkele darmen van runderen 
bijgekocht. Die darmen werden ook 
weer met een lepel volgeschept. Ze 
werden losjes gevuld. Pas bij het 
koken werden ze mooi stevig. Le
verworst maakten ze rond, maar ze 
maakten ze ook weI in de lengte. 
Zoals de darm was, zo werd de leng
teo Was er darm genoeg, dan waren 
ze zo'n vijfentwintig, dertig centi
meter lang. Leverworst was ook niet 
houdbaar. Die werd ook weer ge
bakken bij de warme maaltijd of zo 
op een boterham gegeten, liefst op 
roggebrood, maar er werd hier toen 
ook meestal roggebrood gegeten. 
Later was er een enkeling die de le
verworst ging roken. Ik heb het weI 
geproefd, maar het was mijn smaak 
niet. De houdbaarheid werd er weI 
wat door verlengd, maar echt houd
baar werd ze er niet van. 

Metworst was eigenlijk vlees
worst. 'Met' is het iets spekkige 
vlees, dat van de schouders en de 
hammen kwam. Dat werd er in dun
ne stukjes afgesneden tot de schou
ders en de hammen mooi recht wa
ren. Als het varken erg vet was, of 
wie veel worst hebben wilde, nam er 
veel af en wie weinig wilde, nam er 



wat minder af. Er ging niet apart 
spek in, want anders zouden de 
worsten zeker te vet worden en spek 
zat er toch automatisch al in van die 
stukjes. 

Toen ik klein was, was er nog 
geen molen, dus dat vlees werd 
gehakseld met een hakmes. Oat 
hakmes was een halfrond mes met 
een steeltje omhoog en een handvat 
recht boven het meso Het hakselen 
gebeurde in een balie en daar werd 
het verder ook in klaargemaakt. 
Zo'n balie was een bak met handva
ten, een niet al te grote, ronde, hou
ten bak van zo'n dertig centimeter 
hoog en zo 'n vijftig in het rondo Daar 
zaten hoepels om; dat was nog echt 
kuiperswerk. 

Door die 'met' gingen peper en 
nagels en zout natuurlijk. Oat vlees 
werd niet gekookt; dat ging rauw de 
darm in. Oat gebeurde toen nog met 
een worsthoomtje. Een worsthoom
tje was eigenlijk een klein soort 
trechtertje van metaal, dat alleen 
voor het stoppen van metworst ge
bruikt werd. Het mondstuk aan de 
onderkant was scheef afgesneden en 
dat paste precies in een dunne darm. 
Vroeger knipten ze voor elke worst 
een stuk van de dunne darm af en dat 
deden ze een voor een om de worst
hoom; door het andere uiteinde prik
ten ze een worstpen en dan drukten 
ze het vlees er met de duim in. Soms 
zat er lucht in en wou het niet verder; 
dan prikten ze er een gaatje in om de 
Iucht te ontladen. Later toen de 
vleesmolens kwamen, schoven we 
er zoveel darm op, tot er niet meer op 

kon. Daar konden weI tien worsten 
uit en dan drukten we die darm lang
zaam weg ais hij volliep. Je legde 
hem rond en was hij groot genoeg, 
dan draaide je die worst een slag om, 
drukte er even tussen en dan de voI
gende weer net zoo Oat lag toch zo 
voor de hand, maar vroeger waren de 
mensen nog niet zo ontwikkeld. 
Toen ging dat nog worst voor worst. 

Metworst was bijna aItijd rond, 
maar niet allemaal; er kwam ook weI 
eens een 'pinkje' bij, zeiden we dan. 
Oat kwam vaak van het Iaatste stukje 
van de darm. Oan was er niet genoeg 
voor een grote worst en dan werd het 
een pinkje. 

Metworst werd altijd gedroogd. 
Ais het goeie worsten waren, van 
goeie kwaliteit, dan konden ze een 
jaar duren, alleen door het drogen. 
Ze waren in de regel weI eerder op, 
maar ze konden best een jaar duren. 
Ais de worst gestopt was, werden ze 
meteen aan stokken aan de zolder 
gehangen. Vroeger had je allemaal 
van die zolders met balken. Van balk 
tot balk werden er twee latten tegen
aan getimmerd en over die latten 
kwamen stokken te liggen. Oat was 
de 'wieme'. Die was in de woonka
mer, v66r de kachel, niet in de keu
ken, want daar werd niet genoeg 
gestookt. Er moest flink gestookt 
worden, dat ze droog werden. Door 
de droogte en het zout dat in het v lees 
zat, konden ze bewaard worden. Er 
waren weI huizen vroeger waar de 
zolder heellaag was. Daar hadden ze 
een kast omhoog op zoider ge
bouwd. Je kon er van de kamer af 
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inkomen. En dan kwamen de wor
sten, het spek en de hammen daarin 
te hangen, maar je liep er in de kamer 
gewoon tegenaan, zo laag waren die 
ouderwetse arbeidershuisjes. In een 
boerderij was daar natuurlijk geen 
sprake van. Daar waren hoge zol
ders. 

Die worst hing natuurlijk maar zo 
lang aan de zolder tot ie droog was. 
Dat kon je voelen. Droge worst is 
altijd hard en die blijft ook hard. 
Zachte worst is frisse worst van na 
de slacht; die is niet houdbaar. De 
vrouwen waren ook weI weer blij als 
de worst erafkon, want het spek hing 
er dan ook, dus het was een heleboel. 
De worsten gingen dan in een trom. 
Dat was zo na een vier tot zes week 
dacht ik. Dat hing er ook weI vanaf 
hoe hard er gestookt werd. Iedere 
winter is niet gelijk. Ze moesten in 
een besloten ruimte en ook weer op 
een droge plaats bewaard worden. 
Er waren in die tijd van die stroop
bussen, die waren ongeveer een 
dertig liter of zoiets. Als die leeg 
waren bij de winkelier, dan kon je 
die kopen, of krijgen. 

De metworst kwam ook weer in 
de stamppot; ofhij kwam in de snert
pot of in de bruinebonensoep. Bij de 
warme maaltijd werd hij vaak mee
gekookt. Dat gaf ook meteen een 
lekkere kruidensmaak aan de snert 
of wat het maar was. Maar hij kwam 
ook weI zo uit de trom in plakjes op 
een boterham. 

Die droge worst maakt de slager 
hier nu nog net zoo Bij een goeie 
slager kun je die zo kopen. En die is 
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in kwaliteit niet minder dan die van 
onszelf. Fabrieksworst lijkt er niet 
op. Dat is gek. Onze zoon die woont 
in Noord-Holland, en daar is geen 
goeie worst, metworst dan, te krij
gen. Hij neemtvaakeen worst van de 
slager hier mee of wij nemen er een 
mee, want in heel Noord-Holland 
kunje er niet zo een krijgen, ook niet 
een die erop lijkt. Hoe of dat moge
lijk is, weet ik niet. 

Een enkeie keer gebeurde het, 
dan was de worst te vet; dan wilde hij 
niet drogen. Als je een klein varken
tje had, dan kwam het nooit voor dat 
worst te vet was. Maar op een boer
derij, ais daar een varken een jaar 
gemest was, dan gebeurde het wei 
eens dat er vet uit de worst ging 
druppen en dan werd die worst niet 
droog, niet stevig. Dan legden ze de 
worsten laagsgewijs in inmaakpot
ten of zoiets en bestrooiden ze ze met 
zout, met gewoon droog zout dat in 
de winkel gekocht werd, en daar 
bleven ze dan in tot gebruik. De 
smaak bleef praktisch gelijk. Ze 
namen niet veel zout op. Maar dat 
gebeurde alleen maar in het uiterste 
geval; bet was hier beslist geen 
gewoonte. Als je dacht: "Het gaat 
niet goed met de worst; hij drupt 
maar steeds", dan werd ie in het zout 
gelegd. Er was anders geen moge
lijkheid. Hij moest dan natuurlijk 
weI op een flink droge plaats staan, 
anders werd het zout pekel en dat 
mocht niet, want de worst moest 
stevig blijven. Ik vermoed dat hij in 
de pekel niet zo stevig bleef als in 
droog zout. Maar wij hebben nooit 



gehad dat het pekel geworden is, 
omdat hij altijd op een droge plaats 
bij de schoorsteen neergezet werd. 

Ais een varken een jaar gemest was, 
dat het vijfbonderd pond woog, dan 
zat er veel vet in. Hele, flinke reu
zels. Die werden uitgesmolten en het 
vet kwam in potten. Er werd weI 
eens wat afgekrabd, maar het vet 
bleef goed. Het werd gebruikt voor 
in het eten en om te bakken. Ais de 
reuzel gesmolten was, dan bleven de 
'grig'n' zeggen wij hier in Gronin
gen, over; dat zijn 'kanen' in het 
Hollands. Daar werd smeer van ge
maakt voor op de boterham; er 
kwam wat vet door, bij sommigen 
ook wat stroop en dat was in z'n ge
heel smeerbaar. 

Het vet van de reuzel werd ook 
gebruikt om de hoofdkaas te bewa
reno Hoofdkaas werd gemaakt van 
de kop van het varken. Al het eet
baars wat eraan zat, ook de oren, 
werd flink gaar gekookt. Alles 
kwam in de balie; peper, kruidnagels 
en zout erdoor en dan werd het fijn
gehakt met het bekende hakmes. Het 
werd dan in een kom of pot geschept 
en als het koud was, werd er wat vet 
over gegoten, dat het langer houd
baar bleef. Dat was lekker hoor. 
Hoofdkaas werd in plakjes gesneden 
en koud gegeten bij de stamppot. 

Kort na de slacht had je ook alle
maal van die kleine stukjes van het 
varken; 'hutspot' noemden we dat. 
Dat werd meteen opgegeten en de 
onderste delen van de pootjes ook; 
die werden ook fris gegeten, meestal 

in de snert. Met die huts pot deed je 
zo'n veertien dagen. Ais er geslacht 
werd, kregen de ouders er ook wat 
van en de broers. En dat kwam later 
ook weer terug, want die slachtten 
net in een andere tijd. De huts pot 
werd ingewreven met zout. Dan kon 
hij weI een paar weken duren. Dat 
vlees werd altijd gekookt en bij m'n 
ouders werd het kookwater dan als 
jus gebruikt. Maar dat was vaak flink 
zout, omdat die hutspot houdbaar 
moest blijven. Daarom liet m'n 
vrouw later dat water staan en schep
te alleen het vet eraf en nog later 
weckte ze weI eens wat van de huts
pot als we teveel hadden, maar dan 
spreek ik al over de jaren dertig, 
want we zijn in '32 getrouwd. 

Van een varken kreeg je in hoofd
zaak schouders, hammen en zijden; 
die werden mooi bewerkt en van dat 
afval - in de zin van 'goeie afval' 
dan - maakten ze de worst. Die 
hammen - of' schinken' zeggen we 
hier - en de zijden werden op tafel 
flink met zout ingewreven, ook aan 
de zwoerdkant, en dan werden ze 
spek op spek in grote tobben gelegd; 
dus niet de zwoerdkant op het spek. 
Dat zwoerd nam niet zoveel zout op; 
dat had niet zoveel nodig, maar het 
vlees weI. En zo bleef het zout er 
flink tussen. Zo mogelijk gingen ook 
de hammen zo op elkaar. Dan bleven 
er kleine ruimtes over en daar wer
den dan de 'hakken' tussengezet en 
de 'kammenaatjes'. Ais je nou een 
karbonade koopt, dan zit daar bot in, 
maar vroeger waren dat vierkante 
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stukken puur vIees. Daar werd er 
ook weI eens een van door de worst 
gedraaid, maar ze werden ook vaak 
gelijk met het spek en de hammen in 
het zout geIegd en later aan de zolder 
gedroogd. De hakken waren de dik
ke stukken van de pootjes, vlak aan 
de ham; dat was ook vlees, vee} 
vlees. Dat bleef allemaal veertien 
dagen in het zout liggen. Een enkele 
keer kwam er wat pekel onder, maar 
in de regel stonden de tobben op een 
droge plaats, dat het zout geen pekel 
werd; dan bleefhet iets netter ... , ook 
later met het druppen in de kamer. 

Ais alles uit het zout kwam, werd 
er wat van het zout afgeveegd, maar 
wat er niet direct afging, dat bleef er 
gewoon aan zitten; dat verbeterde 
misschien de duurzaamheid nog. En 
dan werd alles in de wieme gehan
gen. Nu heeft spek aan een kant 
zwoerd; daar werden dan met een 
mes twee gleuven in gesneden en 
dan ging je er onderdoor en daar 
kwam een touw door. Aan twee 
kanten deed je dat, want die zijden 
waren grote stukken en het spek kon 
ook weI twaalf, dertien centimeter 
dik zijn. Dat zwoerd is zo sterk, dat 
draagt een hele ham of schouder of 
zij. Ze lieten het zwoerd ook aan de 
hammenzitten, wantdaarmeekonje 
ze ophangen en het bevorderde denk 
ik ook de houdbaarheid nog. De 
stukken moesten allemaal een beetje 
recht en gelijk aan de zolder hangen, 
anders leek het niks. Want als er 
geslacht was, werd er weI gezegd: 
"Daar hangt weer een mooi schilde
rij". Ja, daar waren de mensen trots 
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op, om in zo'n bezit te wezen. Want 
, s winters, vooral bij arbeiders, werd 
er weinig verdiend en wie dan geen 
varken geslacht had en geen aardap
pels in de kelder en geen turf in de 
schuur had, nou daar was het niet zo 
best voor. Het ging net als bij de 
bijen: 's zomers werd er voor de 
winter gezorgd. 

In de wieme hingen dus twee zij
den, twee schouders, twee hammen; 
en de hakken die kregen er ook nog 
een plaatsje tussen. Ais het nodig 
was, werd er in de tijd dat het in de 
wieme hing weI eens een stuk afge
sneden, maar niet graag! Het leek 
niet mooi meer. Het gezicht was 
weg! Na vier tot zes weken - dat 
was ongelijk naar dat er gestookt 
werd en het hing ook af van de dikte 
van het spek - dan werd er gezegd: 
"We denken dat het droog is", en dan 
ging alles eraf. Dat was weer een dag 
werk. 

Het spek en de hammen gingen 
dan in de spekkist. Een spekkist was 
een begrip hier. Die was niet bij 
iedereen gelijk. De een liet een kist 
maken bij de timmerman of bij de 
stelmaker, maar er werden ook weI 
zelfkisten gemaakt. Het was een kist 
met een deksel; er zaten geen gaten 
in. Daar werd alles in gehangen, of 
ook weI gelegd. Het idee was weI dat 
het beter was als het hing. De lucht 
kon er dan beter bij langs. En als ze 
wat nodig hadden voor het eten, 
werd er in een keer een grote hoek 
uitgesneden om er niet iedere keer 
weer bij te hoeven. 

Het spek was voor alledag en het 



vlees zoveel mogelijk voor de zon
dag; dat waren dus de hammen, de 
schouders en de hakken. Zaterdags 
werd er een stuk afgesneden en dan 
ging die ham's avonds nog even in 
het water, omdat hij anders zo zout 
was. De andere dag, 's zondags, 
werd hij in een grote pot opgezet, 
want gedroogd vlees werd altijd 
gekookt. Ieder kreeg zijn deel op het 
bord. 

Gedroogd spek werd gekookt of 
gebakken, maar mijn vader Iustte 
geen gekookt spek, vooral dat dikke 
niet. Oat was ook puur vet. Bij ons 
werd het gebakken in de pan. Oat vet 
dat er dan uitkwam was voor het 
eten; dat ging in de stamppot en het 
gebakken spek werd er natuurlijk bij 
gegeten. Op den duur werd het ge
droogde spek geeI; door het ouder 
worden denk ik. Hoe minder het in 
het licht kwam, hoe beter dat het 
ging. Het moest een jaar mee, maar 
dan was het weI gee I ! Dan leek het al 
niet zo smakelijk meer en het werd 
ook minder Iekker ais het erg werd, 
iets sterker. Dan hadden we liever 
van het nieuwe varken. Het gebeur
de in hoofdzaak met het spek, want 
in de regel waren de hammen gau
wer op. Daar zat ook minder spek 
aan. Het schijnt, ais de varkens dik
ker worden, dan neemt het spek veel 
meer toe dan het vlees. In verhou
ding heeft een varken van tweehon
derd pond veel meer vlees dan een 
varken van vier- of vijfhonderd 
pond. Ze slachten die dikke nu ook 
niet meer. 

Eigenlijk zat er maar zo weinig 

Iekkers aan zo'n varken. Ik vind het 
voor mezelf ook weI een vooruit
gang dat we nu niet meer slachten. Je 
had in een keer altijd zo'n hoop, en 
alles gelijk. Je kunt het Iekkere nu 
een beetje beter verdelen. Het vlees 
van de slager is weI iets anders, maar 
ook wei weer wat lekkerder. Je hebt 
meer afwisseling. Nou is er hier weI 
een slager die de droge worst onge
veer net zo heeft, ais toen wij ze zelf 
maakten. Maar je kunt nu iedere keer 
ook wat anders kiezen, en bij het 
ouder worden, vinden we spek en 
varkensvlees ook niet meer zo ge
schikt. Het is veel vetter dan rund
vlees. We nemen liever een mager 
stukje vlees. Het slachten was ook 
verschrikkelijk veel werk en ais je 
zo'n dag\geslacht had, was het hele 
huis vet, en overal bloed. Zo moge
lijk werd een varken weI buiten ge
slacht, maar bij slecht weer moest 
het in de schuur. 

Toch hebben we weI tot 1960 
ongeveer zelf geslacht. Die droge 
ham was ook echt lekker. Toen het 
wecken in de mode kwam, bleven 
we daarom een ham drogen. Die ge
droogde vonden we lekkerder dan 
die uit de weck. Bij mij thuis is het 
vlees nooit geweckt; bij m'n vrouw 
thuis ook niet. Maar m' n vrou w deed 
het weI. Een ham en de hutspot. 
Door het wecken werd alles houd
baarder. De ham werd dan in stuk
ken gesneden, eventjes voorgek~okt 
en dan in de fles gedaan en nog een 
keer gekookt. Er waren mens en die 
de ham rauw in de fles deden, maar 
dat viel tegen. Dan ging er vaak een 
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fles open. Maar de hoedanigheid van 
het vlees vonden wij gedroogd lek
kerder dan uit de week. Toen onze 
kinderen klein waren, stonden ze er 
zaterdagsavonds ook altijd bij te 
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kijken als er een stuk afgesneden 
werd, ... of ze z6 geen plakje kregen. 
Dan namen we natuurlijk ook een 
klein stukje. Oat was geweldig lek
ker. 



J.J. SCHEERENS (geb. 1913) 
Breskens (Zld.) * 

Mijn vader was oorspronkelijk af
komstig van Retranchement, een 
klein boerendorp vlak tegen het 
Zwin aan, op de grens met Belgie. 
Daar had hij op een boerderij ge
werkt. Omdat het daar erg afgelegen 
was, was het eten er bijna allemaal 
van eigen produkten afkomstig ge
weest en dat probeerde hij hier in 
Breskens ook. Hij was hier fabrieks
arbeider bij Van Melle. De Van 
Melle's fabriek was een fabriek van 
suikerwerken en biscuit; die is na de 
oorlog in Rotterdam herbouwd en 
staat op het ogenblik in Breda. 

We hielden een varken, we hiel
den kippen. En veel mensen die op 
de fabriek werkten, hadden oak een 
buitentuintje. We woonden name
lijk in de duinen en daar was geen ge-

* Gei'nterviewd op 7 april 1983 

schikte grond om een tuintje aan te 
Ieggen; het was allemaal zand. Daar
om hadden de mensen die daar 
woonden een stukje land aan de 
buitenkant van het dorp. Er waren 
hier ook fabrieksarbeiders en haven
arbeiders die niet over een tuin be
schikten. Ook de vissers hadden 
meestal geen tuin. 

Mijn vader had een flink stuk 
grond; het was, als ik dat nu moet 
schatten, weI een paar honderd vier
kante meter. Aan de ene kant ver
bouwden we altijd aardappeis en aan 
de andere kant allerlei soorten 
groente. Sommige mensen hadden 
ook een beetje fruit in hun tuintje, 
maar dat hadden wij nooit. Ais ik 
met vader mee de tuin in was, kon je 
er eigenlijk niks eten; ja, een wortel
tje kon je uitgraven, maar meer was 
er niet. 

We hadden geen groot gezin; aI
leen vader, moeder en ondergete
kende. De opbrengst van de grond 
was voldoende voor ons. Af en toe 
moest het weI eens aangevuld wor
den, maar weet je wat het vroeger 
was: er was altijd weI iemand in de 
buurt die wat te veel van iets had en 
zelf had je dan weer teveel van wat 
anders. Zo kwamen de vissers weI 
eens met een bord garnalen bij ons 
en dan kregen ze van ons enkele 
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eieren, want die hadden zij weer 
niet. Zo ging dat vroeger op de dor
pen. Maar het leeuwedeel haalden 
we toch uit eigen tuin, want in die 
tijd wisten de mensen de verschil
lende groentes die ze aanplantten 
precies te verdelen; dit moest vroeg 
en dat was voor midden in de zomer 
en dat weer voor het najaar, zodat je 
bijna altijd weI groente en aardap
pels van jezelf eten kon. Oat ging 
best. Maar het hing er natuurlijk ook 
vanaf, hoe het allemaal bewaard 
werd. 

AARDAPPELEN,GROENTE 

Aardappels hadden we bijna altijd 
voor het hele jaar. Als ze de grond 
uitkwamen, gingen ze gewoon in 
kistjes. Ze werden zo luchtig moge
lijk - en in het donker - bewaard, 
dat er geen scheu ten opkwamen, 
want dan gaat de smaak verloren. 
We probeerden geen aardappels bij 
te kopen, allukte dat natuurlijk niet 
altijd. 

Het hele jaar door hadden we 
groente uit eigen tuin. In het voorjaar 
en de zomer: spinazie, postelein, 
kroten, sla, boontjes, kornkommers, 
andijvie en worteltjes en in het na
jaar en de winter: prei, witlof, aIle 
soorten kool en ingelegde boontjes. 
De groente die ingemaakt werd, was 
voomamelijk wintervoorraad, want 
in de winter had je weinig verse 
groente in de tuin. Eigenlijk werden 
er heel vroeger bij ons thuis aIleen 
maar snijbonen ingezouten. Nu 
praat ik over de jaren twintig hoor, 
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toen ik een jongen van tien, twaalf 
jaar was. 

De snijbonen werden geplukt en 
gesneden. Eerst gebeurde dat met de 
hand, met een aardappelschilmesje; 
later waren daar machientjes voor. 
Daar stopte je twee boontjes tegelijk 
in en dan maar draaien. Ais jongen 
heb ik dat weI moeten doen. Die 
bonen, die schilfertjes zal ik maar 
zeggen, gingen in een grote pot, een 
zogenaamde Keulse pot; daar kon 
heel wat in. Het waren van die grote, 
hoge, bruine potten. Je had ze in 
verschillende maten. Omdat de bo
nen bewaard moesten blijven, wer
den ze zwaar gezouten. Er ging een 
plankje bovenop en een dikke steen, 
zo'n keisteen waar vroeger de we
gen van gestraat werden. Die steen 
moest alles aandrukken. Van tijd tot 
tijd werd het plankje eens opgelicht 
en werd er gekeken, want de bonen 
mochten niet bruin worden; ze 
moesten hun kleur behouden. Daar
om moest er van boven weI eens wat 
weggeschept worden. Het was altijd 
aan de bovenkant, dat die dingen 
bruin werden en als er bruine tussen 
kwamen, was het niet lekker meer. 

't Was hier traditie in deze streek, 
dat de mensen met nieuwjaar bonen 
aten. Eerder begonnen ze er niet aan, 
want de laatste bonen werden nog in 
het late najaar vers geplukt. Maar op 
nieuwjaarsdag at je zoute bonen met 
gekookte worst erbij. Geen vlees of 
zo, altijd met worst. Bonen en worst, 
dat ging samen. Het was oak heel 
lekker. We hadden thuis altijd net 
zo 'n grate voorraad, dat de bonen op 



waren, als ook de varkensworst op 
was. De laatste bonen werden ook 
weI eens weggegooid. Al het zout 
was dan naar beneden gezakt en dan 
was het "niet meer om te eten", zei 
mijn moeder. Dan moest je ze drie, 
vier keer 'afkoken', noemde ze dat. 
Nou, dan bleef er van het produkt 
ook niks meer over. Dan was het net 
stro, wat je at. Later werd alles ge
weckt, maar die zoute bonenbewe
ging bleef bestaan, omdat het echt 
iets speciaals was; dat wilden ze 
natuurlijk vasthouden. Na de oorlog 
kon je ze ook in de winkel kopen. 

Van die allereerste peri ode kan ik 
me eigenlijk aIleen maar herinneren 
dat er ook nog kool, zuurkool, inge
maakt werd. Dat ging ook in potten. 

Maar bij ons thuis werd dat niet veel 
gedaan; we hielden geloof ik niet zo 
van kool. In de buurt was er ook 
altijd weI iemand die een vaatje 
zuurkool had en die teveel had. Als 
buurman gingje daareen maaltje ha
len of je kreeg een maaltje, en dan 
kwamen ze bij ons weI weer eens 
voor wat anders. 

Zo omstreeks 1930, 1935 kwam 
het wecken. Dat was een betere 
methode om te bewaren. Er werden 
toen veel meer groentes ingemaakt. 
De mensen hoorden het van elkaar 
of ze lazen de advertenties. De leve
rancier gaf wat aanwijzingen als ze 
een weckketel en weckflessen koch
ten en voor de rest redde men zich
zelf. AIle groentes die geschikt wa-

ZORG VOOR INMAAI(! 
maar di)e het op de goeide manier, 
door Uw groen.oon en fruit te steri
liseeren in de t.nmaakglag.en, merk 

WEeK 
waardoor r.e de volle voecUngswa.a.rde behoud:en. Men verla.Illge 
echter uitdntkkelJjik toestel en 1nm a.a.kgluen merk .. WEeK", 
am teleurstel11ng te voorkomen. 
"Wedr.enf' 19 goedkoop en tawm in leders bere1k d~or de 

ENORME PRQSVERLAGING 
... PrUsoouram zeIlIden gaarne omJe wederverkoopers of -- J. WECK & Co., ARNHEM --

Advertentie in een kookboek uit het begin van de jaren dertig 
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ren, werden geweekt. Zoute bonen 
dan niet; die gingen nooit in week
flessen, want dat was iets speciaals, 
maar erwten; worteltjes, kroten, 
andijvie, spinazie, postelein, en na
tuurlijk massa's bonen. Alles wat 
geweekt kon worden, wat er over 
was en wat men daeht nodig te heb
ben, werdgeweekt. Toen kwam men 
langzamerhand veel verder met de 
groente, want het kon allemaal veel 
beter over het jaar verdeeld worden. 
Dat was praehtig natuurlijk. 

Na de oorlog kwamen de diep
vriezers. Wij hebben nu sinds de 
zestiger jaren een koelkast met diep
vriesvak en daarin gaan de bonen, 
erwten, kroten enzovoorts. Na de 
aansehaf van die kast is mijn vrouw 
met het weeken gestopt. 

FRUIT 

Vroeger was de groente eigenlijk 
nooit op, maar als die wat sehaarser 
werd, kochten we appels en peren bij 
de boer als aanvulling. Appels en 
peren legden we in die tijd gewoon 
ergens op een zolder koel neer. Die 
moest je altijd eontroleren of er geen 
rotte plekken aan kwamen; de rotte 
gingen natuurlijk weg. Later, met 
het weeken, deden we dat niet meer. 
Toen kookte mijn moeder appel
moes en die deed ze in de steriliseer
flessen. Ais je appelmoes wilde, trok 
je maar een fles open en dan was je 
klaar. En de peren - stoofperen wa
ren dat meestal - sehilde ze; die 
deed ze zo, in z'n geheel, in de week
flessen. Door dat weeken werden ze 
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min of meer gekookt, maar in de 
flessen waren ze nog wit. Ze waren 
nog niet goed om bij de aardappelen 
te eten. Naderhand werden ze nog 
een keertje extra gekookt en dan 
werden ze pas mooi rood. 

Er werden in vroeger tijd, maar 
nu praat ik weer van de jaren twintig 
hoor, ook wei appeltjes gedroogd, 
vooral zoete appeltjes. Die krompen 
helemaal ineen. Ze werden gesehild, 
in kleine partjes verdeeld en op een 
plaat of platte sehotel te drogen 
gezet. Heel dikwijls droogde men ze 
ook in de oven bij de bakker. Daar 
kwamen geen rotte plekken meer 
aan. Die bleven veellanger goed. 

Later koehten we bijvoorbeeld 
ook pruimen, omdat we die zelf niet 
hadden. Die werden netjes sehoon
gemaakt en zo geweckt. Als we er 
veel hadden, werd er ook weI jam 
van gekookt. Dat gebeurde ook weI 
van bessen, bramen, kersen en aard
beien. De vruchten werden gewas
sen, gekookt tot ze zaeht waren, 
eventueel de pitten verwijderd, sui
ker toegevoegd en verder gekookt 
tot de gewenste dikte was verkregen. 
Bramenjam maken we nog altijd. 
Mijn vrouw en ik gaan aItijd in het 
najaar bramen plukken; dan hebben 
we jam tot in het voorjaar. 

Bessensap werd ook weI ge
maakt. Met wat suiker ging dat vroe
ger gewoon in flessen en daar werd 
een kurk opgezet. Dat gistte weI een 
beetje. De kurken vlogen er weI eens 
af. Moeder heeft het weI eens ge
daan, wanneer er iemand met veel 
bessen kwam. Maar omdat we zelf 



die dingen niet hadden, herinner ik 
me niet dat het bij ons veel gebeurde. 

Sommige mens en deden ook weI 
suiker en wat sterke drank - bran
dewijn of 't een of ander - op de 
pruimen of op de kersen of morellen. 
Wij deden dat nooit; we waren geen 
geheelonthouder, maar er kwam bij 
ons toch nooit alcohol in huis. AI
leen suiker erop gebeurde weI; bij 
kersen bijvoorbeeld of aardbeien. 
Berst werden ze gewassen en daarna 
in een glazen pot gedaan met telkens 
een laagje suiker ertussen en er bo
venop. Maar dat was niet om te be
waren, want dan zou het gaan gisten 
natuurlijk; het was meer voor het 
weekend, bij de pudding bijvoor
beeld. Later zijn ze de vruchten alle
maal gaan wecken: de bessen, de 
kersen en de pruimen, en allemaal 
eigenlijk. 

PRODUKTEN V AN DE SLACHT 

In mijnjeugd hield bijna elk gezin op 
het dorp een varken, niet al,leen de 
boeren, maar bijna iedereen. Er was 
toen ook - dat vind ik nu weI ver
makelijk - een varkensvereniging. 
Dat was een onderlinge verzekering. 
Elkjaarwas ereen vergadering. Een 
varken was voor een arbeider na
tuurlijk een hele uitgaaf en het was 
een hele strop als zo'n varken ziek 
werd en afgemaakt moest worden. 
Dan zaten ze. Dan hadden ze niks. 
Geen varken meer, geen vlees, geen 
spek en alles wat je maar noemen 
wi!, want van het varken werd alles 
opgegeten. In zo'n geval zorgde de 

vereniging ervoor dat er een ander 
varken kwam. Dat was meestal nog 
niet zo groot. Het moest nog een paar 
maanden gemest worden en dus was 
er wei een tijd die je moest overbrug
gen door een stukje bij de slager te 
kopen - als je dat wilde natuurlijk 
- maar voor een groot gedeelte was 
je toch gered en het kostte geen geld. 
Het had aIleen de contributie van de 
vereniging gekost. Ais je maar met 
tien of twintig mensen bent, gaat dat 
natuurlijk niet. Er waren honderden 
mensen lid van; dus kun je wei na
gaan hoeveel van die beestjes op het 
dorp gehouden werden. 

Mijn vader had ook elk jaar een 
varken en zelfs enkele jaren - maar 
dat was in '17, '18, dus in de oorlog 
- een schaap voor de melk en de 
wol. Het varken werd in november, 
december geslacht. Ais het een groot 
varken was, hadden we voor acht a 
tien maanden genoeg uit eigen 
slacht; daarna moest het aangevuld 
worden met produkten uit de slage
rij. Ais de eigen voorraad zo na 
ongeveer zes maanden op begon te 
raken, werd er rundvlees en vers 
spek bijgekocht, bijvoorbeeld voor 
de zondagen en de feestdagen . 

Op het dorp waren verschillende 
slachters, waar ieder zo zijn eigen 
voorkeur voor had. De ene slachtte 
beter of was properder dan de ander. 
's Morgens om een uur of vier kwam 
hij al. Dan werd het beest uit zijn hok 
gehaald en ergens in de duinen waar 
een grote ruimte was, werd het ge
slacht. De vorige avond waren er al 
wat bossen stro gereed gelegd, want 
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als het beest dood was, moest het 
haar eraf gebrand worden; dan ging 
het in de brandstapel zou je kunnen 
zeggen. Het gebeurde maar een 
klein eindje van ons vandaan; ande
ren zochten een ander plaatsje uit, bij 
voorbeeld achterin de 
tuin als ze een tuin ach
ter het huis hadden. 
Maar het borstelige 
varkenshaar moest er
af, want dat zou scha
delijk voor het bewa
ren kunnen zijn. De 
huid werd ook nog he
lemaal door de slachter 
afgekrabd met een 
groot meso Hoe zuiver
der de huid was, hoe 
beter. 

gedeeld; daar had je dus ook vier 
stukken van. Die hadden een vreem
de naam; die noemden ze hier de 'ba
kens' L. En van het onderste gedeelte 
van het varken kreeg je twee buik
stukken. 

Daama ging het 
beest op een tweewie
lig wagentje dat speci
aal voor dat doel ge
maakt was, terug naar 
huis. Daar werd het he
lemaal schoonge
spoeld, want het had in 
het zand gelegen en er 
zat nog zwart van het 
branden op en zo; dat 
moest er allemaal afge
schraapt worden. En 
dan werd het door de 

Het inzouten van de hammen (Westkapelle, 1961) 

slachter vakkundig in stukken ver
deeld. Er kwamen vier hammen af; 
de hammen zijn de schouders van de 
voorpoten en van de achterpoten. De 
zijkanten werden allebei in tweeen 

L baken = zij spek 
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Ais je een groot varken had -
maar dat hing er ook van af met welk 
voer het gemest was - konden de 
speklagen weI een decimeter dik 
zijn. Het verse spek werd een dag op 



rekken te drogen gelegd en's avonds 
kwam de slaehter terug om de nu 
droge en afgekoelde stukken een 
voor een in de spekkuip te leggen. 
AIle grote stukken werden zorgvul
dig gezouten, want zout was in die 
tijd het eonserveringsmiddeI. Het 
moest allemaal een bepaalde tijd in 
de kuip zitten; ik weet niet meer, vier 
of zes weken of zoo 

Als die stukken lang genoeg in de 
kuip gezeten hadden, dat ze met het 
zout doortrokken waren, werden ze 
eruit gehaald. Ze waren dan hele
maal nat, want zout is hygroseo
piseh; dat trekt water aan. Daarom 
moesten ze eerst zorgvuldig ge
droogd worden. Als het mooi weer 
was, hingen de mensen ze aan de ge
vels van de huizen in de zon, of 
anders werden ze buiten op rekken te 
drogen gelegd. Voordat de zon on
derging, of als er een buitje kwam, 
werden ze snel binriengehaald. Als 
ze droog genoeg waren, werd er aan 
de zolderbalken een spekrek beves
tigd; dat was een soort latwerk, 
waarop het spek verder droogde. 
Meestal was dat in de kamer, maar 
ook dikwijls in de keuken of in een 
apart gedeelte. Wij hadden v66r in 
het huis een soort bijgebouw, een 
bijkeuken zal ik maar zeggen, waar 
het droog was. Het was niet nodig 
dat het daar verwarmd werd, als het 
er maar droog was. Datwashetvoor
naarnste; daar werd ook nauwlettend 
op toegezien. Hoe beter het droog
proees verliep, hoe langer het spek 
goed bleef, want spek heeft de eigen
sehap, als het lang voehtig blijft, dan 

wordt het ranzig. Soms moesten we 
ook weI eens stukken van de buiten
kant afsnijden, die niet meer te eten 
waren; van binnen was het dan nog 
weI goed. Eigenlijk moest het een 
heel jaar kunnen dienen, maar in het 
voorjaar en zomer werd het minder 
van smaak; dan was er niet veel meer 
aan. In de zomer heeft een mens ook 
niet zoveel trek meer in dat spuI. Het 
is te zwaar. Dan werd er niet zo heel 
veel van gegeten. Bij de meeste 
mensen haalde men de zomer ook 
maar amper. Die gingen naar de 
slager om een stukje vlees; mis
sehien niet elke dag, maar weI voor 
de weekenden. Er waren ook men
sen die als aanvulling nog een half of 
een kwart varken bij de slager koch
ten; dat werd dan weer op dezelfde 
manier behandeld als het eigen var
ken. 

De hammen werden heel dikwijls 
ook gerookt. Nadat ze uit de kuip 
gekomen waren en in de zon gehan
gen hadden, gingen die naarmensen 
toe die een gesehikte schoorsteen 
hadden. Ben gesehikte schoorsteen 
was een haard die je in die tijd nog op 
het platteland had; niet een open 
haard voor de sier zoals tegenwoor
dig, maar eeht een haard waarop 
gekookt werd, met zo'n ketel aan 
een ketting weet je weI. Die mensen 
stookten meestal hout, want het 
moest houtrook zijn. Kolenrook is 
veel te vet; dat kleefde. Rond een 
boerderij en rond een arbeiderswo
ning had je vroeger het hout maar 
voor het kappen als het ware. Er 
stonden bomen, knotwilgen en zoo 
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Op het dorp kon je ook dikwijls je 
hammen bij een timmennan of een 
wagenmaker brengen die er een spe
ciale rokerij bij had. Die had stukjes 
hout en zaagsel. Zaagsel gaf geen 
vlam; dat gooide hij er overheen, 
want dat gaf goeie rook. 

Bij ons werden er altijd twee 
hammen gerookt en twee niet. De 
hammen die gerookt waren, waren 
bestendiger, die bleven langer goed. 
Sommige mensen lieten ook weI 
andere stukken roken, bijvoorbeeld 
het spek, omdat ze dat lekkerder 
vonden. Dat was een persoonlijke 
smaak. Maar bij ons waren het aI
leen die twee hammen. De twee 
andere gingen net als het spek. De 
gerookte ham yond ik persoonlijk 
lekkerder; mijn vader ook, maar 
mijn moeder, dat herinner ik me nog 
weI, had liever alleen die gezouten 
ham. Die werd bijvoorbeeld ge
kookt bij stamppot, want's winter 
aten we elke weekdag stamppot, 
stamppot met kool, bonen of worte
len. Daarbij werd het spek of het 
vlees meegekookt en bij de maaltijd 
apart opgediend. 

Mijn vader was gewend om elke 
morgen gekookt spek te eten bij het 
ontbijt. Dat was mooi wit en er zat 
wat mager vlees tussen. Bij het a
vondeten aten we soms ook spek, 
maar dat werd heel dikwijls gebak
ken, gewoon uitgebakken spek en 
het vet dat erafkwam, dat werd op de 
boterham gesmeerd, soms met 

2 postekop = hoofdkaas 

3 ast = ruggestreng 
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stroop er doorheen; dat was stroop
vet, een heel bekend smeersel in die 
dagen hier. 

Die gezouten ham werd ook weI 
zaehtjes gebraden en zo bij de mid
dagmaaltijd gegeten. Maar de ge
rookte ham hadden we liever niet bij 
de warme maaltijd; die was erg ge
sehikt om bij de boterham te eten. 
Die sneed ook veel gemakkelijker. 
Die kon ook weI gebakken of ge
kookt worden en dat gebeurde ook 
weI, maar meestal werd zo'n ham op 
tafel gelegd en met een broodmes 
werden er plakjes afgesneden. 

Aan het varken zat natuurlijk ook 
een kop; het vlees dat daaraan zat, 
werd gemalen in een worstmolentje 
en gekookt; dat noemden ze hier 
'postekop'2. Het werd in tamelijk 
platte sehotels gegoten. Bij het ko
ken was er vet afgekomen en dat vet 
ging er overheen; zo bleef het in die 
sehotel staan. Er was nooit heel veel 
van, maar een paar sehotels. Het was 
het allerlekkerste, wanneer je het zo 
vers mogelijk kon opeten; dus daar 
werd direct aan begonnen. Daardoor 
was het lang genoeg houdbaar. Pos
tekop werd bij de boterham gegeten. 
Moeder sneed er met een mesje 
plakken uit en legde zo'n plak op je 
boterham. Je brood werd dan niet 
gesmeerd. 

Nu ben ik een stuk van het varken 
vergeten en dat is de 'ast' 3. Dat is het 
stuk dat midden bovenop de rug van 
de staart tot de kop liep. De slaehter 



hakte al de werveltjes met zijn sla
gersbijl door. Hij pakte dat ding van 
voren vast waar de kop - die was er 
dan al af - had gezeten en dan 
haalde hij zo met zijn beide handen 
die hele lange karbonade eruit. Die 
werd eerst netjes gesneden en dan 
werden ze dezeIfde dag nog gebra
den. Dat was 't Iekkerste van het 
beest! Maar hoe moest je die nu be
waren? Dezelfde dag aten we na
tuurlijk weI karbonade, maar die 
hele rifkonje niet in enen opeten. In 
de eerste tijd dat ik me kan herinne
ren, gingen ze onder het vet. Ze 
werden gebraden, niet versehrikke
lijk bruin, maar dat ze net goed 
doorbraden waren en dan gingen ze 
ook weer in een Keulse pot, maar 
dan weI in een kleinere, zo'n ge
bloemde, of ook weI in ijzeren pan
nen. Bij het braden kwam er vet af en 
dat werd er overheen gegoten; ais 
dat stolde, zaten de karbonaden he
Iemaal onder het vet. Ze bleven zo 
drie, vier maanden goed, maar dan 
waren ze ook altijd op hoor. Telkens 
haalde mijn moeder die Keulse pot 
tevoorsehijn en dan werd de karbo
nade 'opgebraden' noemde ze dat. 
Ze werden meestal bij de aardappeis 
als vIees gegeten, maar ook wei bij 
het brood. Dat was heerlijk natuur
lijk. 

Toen het weeken kwam, ging 
men bij het bewaren van het varken 
nog weI op de oude manier verder, 
maar bepaalde stukken, zoals de 
karbonaadjes en zo, werden ge
weekt en ook het spek dat kans liep 
om ranzig te worden, ging men in 

repen snijden en in weekflessen 
doen. De ranzigheid van die ge
droogde stukken spek was toen over, 
want als je een weekfles opendeed, 
was alles verso De hammen werden 
niet gesteriliseerd, want die werden 
altijd nogal duehtig aangesproken. 
Maar het spek dat men in het zout 
had laten liggen, weer weI. Want het 
gebeurde vroeger ook weI dat men 
een paar stukken spek in de kuip liet 
liggen; het werd niet allemaal ge
droogd. In de wintermaanden kon je 
dat weI goed houden; dan was het 
koeI, maar op den duur werd het zo 
zout dat je het niet meer eten kon. 
Dan werd het in een ketel met water 
gekookt, afgegoten en opnieuw ge
kookt. En dan was er veel van het 
zout weg. Dit spek werd altijd bij 
bepaalde gereehten gegeten, bij
voorbeeld bij groene kool, savooie
kool of soms ook bij rooie kooi. 
Maar bij rooie kool aten wij altijd 
gebraden worst. 

Bij het afsnijden van het varken 
maakte de slaehter de stukken aItijd 
mooi vierkant. De magere stukjes 
van de karbonades en van de ham
men die afgevallen waren, gingen in 
de worst, en verder ging er vooral 
spek in. Het was eehte varkensworst 
of 'verse worst' zoals we het ook 
noemden. Die kun je nou praktiseh 
nietmeerkrijgen. We hebbenhiernu 
een slager waar we bij zeggen: "Kijk 
dat lijkt er nog op." 't Is niet hetzelf
de hoor, maar 't lijkt er op. Bij de 
andere zeg ik aItijd tegen mijn 
vrouw: "Da's gehakt, da's gewoon 
gehakt!" Het is veel te mager. Het 
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moet eeht vette worst zijn. 
Alles wat men voor de worst 

gebruiken wilde, werd door de 
slaehter door een molentje gedraaid 
en in sehoongemaakte dunne dar
men gestopt. Hij had altijd een 
kneehtje bij zich, die de dannen 
moest sehoonmaken. Moeder moest 
ze uitkoken. Dat was een rotlueht, 
dat begrijp je weI, maar het moest 
gebeuren, want als die dingen niet 
zuiver waren, ging de worst beder
yen. De slaehter had een worst
hoorntje; dat schoof hij op de dann 
en met zijn grote duim zat hij daar de 
worst maar in te proppen. Als de 
dann sterk was, kon hij hele lange 
slierten worst maken. Dat hing een 
beetje van de kwaliteit van de dann 
af. Ais er meer worst was dan er 
dannen waren, werden er ballen van 
gemaakt, die onder het vet bewaard 
werden. 

Voor de worst werd een lange 
stok, zoiets ais een bezemsteel, aan 
de zolderbalken in de woonkamer 
gehangen en daar draaide de slaehter 
de worst om, weI vier, vijf of zes 
windingen. Die worst moest natuur
lijk vrij gauw drogen. Daarom hing 
ie heel dikwijls bij de mensen boven 
de kaehel. Die bleef daar meestal 
hangen tot het geeonsumeerd was. 
Ik: weet nog dat er bij ons in de kamer 
zo'n stok met worst bing. Daar ging 
een stuk papier omheen voor het stof 
en de vliegen. Het werd dus een 
beetje afgesehermd, zal ik maar zeg
gen. Op het laatst haaide mijn moe
der ze weg en legde ze in de kast. We 
aten dan ook worst bij de aardappels 

182 

en groente. 't Was hier meestal zo, 
dat er zondagsmorgens worst werd 
gegeten, maar bij ons, met z'n drie
tjes, werd ie weI een paar keer meer 
in de week gegeten. Dan was ie na
tuurlijk vrij vlug op, maar worst was 
ook maar een beperkte tijd houd
baar. Ik weet nog dat ie, net als het 
gedroogde spek, ranzig kon smaken. 

Met de tweede wereldoorlog is de 
slaeht plotseling opgehouden. De 
dorpen waren hier bijna allemaal 
zwaar verwoest. Na de oorlog is het 
herbouwd en toen is er een gemeen
telijke verordening gekomen, dat 
varkens houden bij de huizen niet 
meer mocht. De oudere generatie 
yond dat erg natuurlijk. Ik: weet nog 
dat mijn vader toen geevaeueerd was 
op Zuidzande; ik was pas getrouwd 
en woonde hier aan de boulevard bij 
de duinen. Daar hebben we toen een 
varkenshok voor hem getimmerd. 
Er heeft nog een poosje een varken 
in gezeten, maar dat is niet lang ge
weest. Bijnaniemand deed het meeT. 
De mensen hadden er de behoefte 
niet meer aan. Na de oorlog gingen 
ze meer geld verdienen en konden ze 
gemakkelijk alles wat ze wilden 
hebben bij de slager halen. De jonge
re generatie heeft er nooit meer over 
geprakkizeerd. Eigenlijk is het 
slaehten van een eigen varken nog 
het langst gebleven. Al na ongeveer 
1930 kwamen er veranderingen op 
de dorpen. De winkelstand verbe
terde sterk. Alle voedingswaren 
konden gemakkelijker in de eigen 
woonplaats gekoeht worden. Er be
stond toen niet meer zo'n ambitie 



om na het werk in de fabriek of aan 
de haven nog eens een tuin te onder
houden. 

VIS 

Vis wordt hier bijna altijd vers gege
ten. Als ik vis wil hebben, ga ik naar 
de vissersvaartuigen en dan leeft de 
vis nog als ik ze koop. Dat is altijd zo 
geweest. We aten vrij veel vis, zeker 
een a twee keer per week. Het hing 
weI eens af van de beschikbaarheid. 
Als de vissers door storm niet kon
den vissen, was er geen vis natuur
lijk. Maar we woonden temidden 
van vissers en kochten of kregen of 
ruilden de vis voor eieren van onze 
kippen. 

Stokvis en zoutevis werden in de 
winkel gekocht, daama gekookt en 
bij de warme maaltijd gegeten. 
Schar en schol werden meestal ge
bakken; die aten we bij de avond
maaltijd. 

Vis werd hier niet zo dikwijls 
ingemaakt, weI gedroogd. Wijting 
bijvoorbeeld, van die kleine wijting; 
die werd schoongemaakt: de beu
ling4 eruit en de kop eraf, soms zelfs 
niet eens de kop eraf. Dan werden ze 
in een schotel gelegd en werd er flink 
wat zout op gestrooid en daar bleven 
ze in liggen, laten we zeggen een half 
uurtje, langer was niet nodig. Het 
zout werd een beetje pekelachtig, 
want de vis was vochtig natuurlijk. 
Daama werden ze aan een lijn gere
gen en ergens buiten gedroogd, in de 

beulingen = ingewanden van dieren 

tuin; soms zie je in de achtermast van 
de vissersvaartuigen nog weI eens 
een sliert van die visjes hangen. Ze 
deden het ook met schol en met 
schar, vooral met schar; die was daar 
ook erg geschikt voor. Het duurde 
weI vier tot zes weken eer die dingen 
goed waren. Als het regende, haal
den ze ze binnen of ze Heten het er 
gewoon op regenen; moest het later 
maar weer drogen. Zo ging dat. 

Als je zin had in een visje, haalde 
je er een af. Ze werden bij de boter
ham gegeten, of ook zo maar, tus
sendoor. Ze werden niet meer ge
bakken of gekookt, want ze waren 
gedroogd. Er waren er bij die heel 
hard waren. Met een mesje maakte je 
ze dan wat los en dan kon je er 
reepjes aftrekken. 

Vis roken gebeurde ook weI eens 
een keer. Sprot vooral; hier noemen 
ze dat 'schardijn'. Dat gebeurt nog 
weI eens, want het is heerlijk he, die 
gerookte sprot. Er zijn weI rokerijen 
in de buurt hier, maar als je het zelf 
wil doen, moet je een rookkastje 
maken, want er zijn geen geschikte 
schoorstenen meer voor. Ze maken 
een kist en gaan naar de timmerman 
om krullen, zaagmeel en blokjes 
hout en zoo Ik heb het ook een keer 
gedaan, toen we pas getrouwd waren 
en nog op de boulevard woonden. Er 
was veel sprot en ik dacht: ik maak 
ook zo'n kast. En ik aan het stoken 
en aan het doen achter in de tuin. Het 
rookte lekker, maar bij het roken 
komt er altijd veel vet uit en dat vet 
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Ret drogen van vis aan de waslijn (Vlissingen, ca. 1960) 

was in het vuurtje gelopen. Toen ik 
buitenkwam, stond de he Ie zaak in 
de fik; de visjes ook. Ja, dat kon 
gebeuren. Je moest er eigenlijk bij 
blijven. Naderhand heb ik het nooit 
meer gedaan. 

De mensen die het deden, hadden 
een kist van zo'n anderhalf bij zo'n 
anderhalve meter en een halve meter 
diep. Het vuur zat eronder; dat werd 
op stenen opgemaakt. Van boven 
konden ze er een plank afualen. Daar 
konje naar binnen kijken, want men 
ging af op de kleur van de vis. In de 
kist zat ijzerdraad en aan dat ijzer
draad waren de visjes geregen. Die 
waren eerst schoongespoeld; soms, 
maar niet altijd, werden de inge
wanden verwijderd; dan werden ze 
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een klein beetje gezouten, niet veel, 
net zoals je vis zout als je ze gaat 
bakken, meer niet, en daarna werden 
ze in rijen in de rookkast gehangen. 
Ais je het nou heel goed kon, dan 
kwamen ze er goudbruin uit, maar 
soms waren ze aan een kant nog niet 
gaar, of had het vuur door de wind of 
wat ook aan een kant gebrand en wa
ren ze daar zwart. Al die dingen 
konden natuurlijk gebeuren. 

Moedermaakte ook zoute vis; dat 
is gezouten kabeljauw. Ik weet nu 
nog mensen die het doen. Ik doe het 
niet, maar ik zou het weI kunnen. 
Gewoon de kabeljauw goed schoon
maken en netjes in stukken snijden. 
Het moeten dikke moten zijn. Die 
gaan in een pekelbad, liefst van 



zeezout; grof zout, dat is het beste. 
De een zegt: '''t Moet er veertien 
dagen in staan", de ander zegt: "Laat 
het er maar drie maanden in staan". 
Bij het gebruik snij je er een stuk af; 
de rest gaat weer terug in de pekel. 
Zoute vis werd altijd bij de warme 
maaltijd gebruikt, heel dikwijls in 
het voorjaar bij de nieuwe aardappe
len. Dan is zoute vis een traktatie: 
nieuwe aardappelen met worteltjes 
of peultjes of erwtjes, en gekookte 
zoute vis met botersaus. Je kunt het 
hier nog overal in de winkel kopen. 
De mensen die het nu zelf maken, 
doen het echt uit liethebberij. Die 
hebben niks meer te doen, zijn ge
pensioneerd of wat ook en willen dat 
proberen, net als bij hetroken van vis 
he. 

Mossels en oesters en zo kenden 
wij niet zo erg. Hier is het water niet 
zo geschikt voor mossels. Vroeger 
kon je zelf mossels halen. Ik was hier 
onderwijzer en tussen de middag 
ging ik, als het water af was, op de 
paalhoofden op het dorp weI mos
sels halen. Moeder kookte die en's 
avonds aten we mossels. W anneer je 
er veel had, kon je ze in het zuur 

doen. De mossels werden eerst ge
kookt en uit de schelp gehaaid. De 
azijn werd meestal met vislijm ge
kookt en op de mossels gegoten. Zo 
kon je ze bewaren. Maar het was hier 
niet zo gebruikelijk, omdat hier geen 
mosselteelt is. In Yerseke en Brui
nisse zal dat nog weI veel voorko
men. 

Nu in deze tijd, zijn er de diep
vriezers en wordt het allemaal daarin 
gedaan. Er zijn hier mensen die 
kopen, als het de tijd van de tong is 
bijvoorbeeld, een kilo of tien tong. 
Die maken ze netjes schoon. Som
migen vinden dat het beter met zout 
gaat, anderen doen het zonder; dat 
karl beide en dan doen ze ze zo, vers, 
in de diepvries. Ze hebben dan voor 
een heel jaar tong. Dat is heerlijk 
natuurlijk. Of als er veel garnalen 
gevangen worden, dan hebben ze 
kilo's garnalen in de diepvrieskist. 
Die moeten eerst gepeld worden na
tuurlijk. Echt diepvriezen doen mijn 
vrouw en ik niet; we leggen weI eens 
kabeljauw, schol, schar, wijting, 
tong oftarbot in het vriesvak van de 
koelkast, dat weI; dat doen we vanaf 
1970ongeveer. 
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HET WESTEN VAN HET LAND 

In tegenstelling tot de eerder behandelde regio' s was de zelfvoorziening in 
het westen van het land omstreeks de eeuwwisseling een aflopende zaak, 
voor velen zelfs een allang gepasseerd station. De snelheid waarmee de zelf
voorziening afnam, vertoonde echter grote verschillen tussen stad en land, 
tussen boer en burger en zelfs tussen de verschillende streken van deze regio. 
In een groot deel van Noord-Holland was deze ontwikkeling bijvoorbeeld 
verder voortgeschreden dan in zuidelijker regionen van het hier te bespreken 
gebied. Maar ook daar werd de zelfvoorziening in die tijd van steeds minder 
betekenis. De beperkte omvang van de eigen voedselproduktie in West
Nederland, die soms direct, soms met enige vertraging doorwerkte in de 
huishoudelijke conservering, heeft de aanleiding gevorrnd voor een afzon
derlijke behandeling van dit gebied. 

Bij 'het westen' moet men overigens niet aan het hele westelijke deel van 
Nederland denken, maar aan een regio die gevonnd werd door een aaneenge
sloten gebied, dat delen omvatte van de provincies Noord- en Zuid-Holland 
en een klein westelijk dee I van Utrecht. De begrenzingen van dit gebied 
waren niet scherp. Evenals bij de voorgaande regio' sis het dan ook beter om 
niet van grenzen te spreken, maar van brede overgangszones, waarin de bete
kenis van de eigen voedselproduktie naar het oosten, zuiden en noorden toe 
geleidelijk aan groter werd. Het zuiden van Zuid-Holland en oostelijk 
Utrecht, waar de omvang van de zelfvoorziening in de voeding tot in het 
midden van de eeuw aanzienlijk was, behoorden in elk geval niet meer tot dit 
gebied. De kop van Noord-Holland nam een wat tweeslachtige positie in. 
Weliswaar werden groente en fruit hier door sommige groepen in vrij ruime 
mate voor eigen gebruik verbouwd en verduurzaamd, maar evenals in het 
kemgebied werden de huisslacht en de daannee verbonden vleesconserve
ring ernauwelijks ofniet meerbedreven. Onder meer om die reden is West
Friesland hier tot het westen gerekend. 

De beperkte betekenis van de zelfvoorziening omstreeks 1900 en de hierrnee 
verband houdende bijzondere positie van de conservering in het westen van 
het land hingen samen met een reeks van factoren, die veeial ook in het ver
leden hun invioed al op de huishoudelijke verduurzaming hadden doen 
gelden. Allereerst moet gewezen worden op de hoge mate van verstedelij
king waar dit gebied door gekenmerkt wordt. Al in de zeventiende eeuw 
stond het westen bekend als een 'stedenland' . Ais gevolg daarvan beschikten 
grote groepen van de stedelijke bevolking nauwelijks over grond. Aan het 
begin van deze eeuw bleken vee I stedelingen dan ook geheel of vrijwel ge-
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heel op de koop van voedsel aangewezen te zijn. Voor zover er bij sommige 
stadsbewoners van eigen voedselproduktie sprake was, was deze veelal van 
ondergeschikt belang. WeI kwamen er in de steden - met name in de klei
nere - particuliere moestuintjes voor, maar dit verschijnsel was verre van 
algemeen. De groei van het aantal volkstuinen in de loop van de twintigste 
eeuw heeft de algemene trend van de afnemende betekenis van de zelfvoor
ziening in dit gebied niet kunnen keren. Vastgesteld kan worden, dat het 
systeem van zelfvoorziening omstreeks de eeuwwisseling voor de overgrote 
meerderheid van de stedelijke bevolking van West-Nederland in het geheel 
niet bestond, of kortere of langere tijd tevoren opgehouden had te bestaan. 

Het omstreeks de eeuwwisseling op gang gekomen industrialisatieproces, 
de als gevolg daarvan sterk toenemende verstedelijking, de groei van het 
winkelapparaat, het toenemen van de niet-agrarische beroepen en de vaak 
buitensporig lange arbeidstijden die gemaakt moesten worden, waren andere 
verschijnselen die de achteruitgang van de zelfvoorziening in dit gebied, en 
met name in de steden, in de hand werkten. In het algemeen geldt dat de ste
delingen uit het westen van het land omstreeks 1900 toegetreden waren tot 
de geldeconomie. Voor de eigen voedselp'roduktie had men over het alge
meen noch de tijd, noch de middelen. Waren die in ruimere mate voorhanden 
geweest, dan zouden de voedingsomstandigheden in de steden aan het begin 
van de eeuw waarschijnlijk ook minder slecht geweest zijn. 

Overigens hield de omvang van de huishoudelijke conservering in West
Nederland geen gelijke tred met de mate waarin de zelfvoorziening afnam. 
Opmerkelijk is juist, dat er zelfs in de steden, waar de mogeli jkheden tot zelf
voorziening zoals we zagen beperkt waren, tot in het midden van deze eeuw 
op huishoudelijk niveau geconserveerd werd 1. Het wecken nam daarbij de 
belangrijkste plaats in; daarna werd het inzouten het meest toegepast 2• Dit ge
beurde vooral door oud-plattelanders die hetzij over een tuin(tje) konden 
beschikken, hetzij de groenten en het fruit ervoor van familieleden kregen. 
Veelal werden er echter ook speciaal produkten voor ingekocht, wanneer het 
marktaanbod groot en de prijzen dus laag waren. Hieruit blijkt dat de 
zelfvoorziening en de huishoudelijke conservering, die elders in het land 

I Dit blijkt uit het onderzoek dat Willinge Prins-Visser in het begin van de jaren 
vijftig in de steden - als verlengstuk van haar eigen onderzoek op het platteland 
- door de Nederlandse Huishoudraad liet instellen. Daarin werden steden met 
meer dan 50.000 inwoners tot de grote steden gerekend. In de grote steden bleek er 
nog door 29% van de huisvrouwen groente te worden geconserveerd tegen 59% in 
de kleine steden (10.000 tot 50.000 inwoners) en 72% op het platteland; voor de 
conservering van vruchten waren deze percentages respectievelijk 40, 70 en 82% 
(Willinge Prins-Visser 1956, p. 14). 

2 In de steden van heel Nederland bleek 50% van de huisvrouwen te wecken; 21 % 
maakte groenten in het zout in (Willinge Prins-Visser 1956, p. 33). 
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vrijwel onlosmakelijk met elkaar verbonden waren, in het westen van het 
land een eigen weg waren ingeslagen en ten dele onathankelijk van elkaar 
waren gaan functioneren. In feite was het conserveren in deze regia een 
kwestie van vrije keus geworden. In de inleiding werd erop gewezen dat de 
conservering - van oorsprong een activiteit die uit noodzaak geboren is -
zich in de modeme tijd ontwikkeld heeft tot een handeling die men uit vrije 
keus verricht3• Het vasthouden aan de conservering in de steden, los van de 
zelfvoorziening, kan als een van de stadia in dit ontwikkelingsproces gezien 
worden. 

Groote glazenhouder 
(No. 18) 

WEeK 

Groote steriliseerketel 
(No. 30, 31) 

der firma WEeK. 

Een van de weckketels die de firma Week aanbood 

Hoewel de meerderheid van de bevolking uit het westen aan het begin van 
de eeuw al in de steden woonde, zal in het vervolg hoofdzakelijk nog inge
gaan worden op de stand van de zelfvoorziening op het platteland van West
Nederland. Reden daarvoor is, dat in dit onderzoek sterk de nadruk is gelegd 
op de regionale verschillen in de zelfvoorziening. Vit de aard der zaak treft 
men deze minder in de steden en meer op het platteland aan. 

In een aantal opzichten week de samenleving op het platteland van West-Ne
derland aan het begin van deze eeuw sterk af van die in de twee eerder be
sproken regio's. In de eerste plaats speelde de landbouw hier een veel min
der dominante rol. Daardoor was de agrarische bevolking er minder omvang
rijk en was de beroepsstructuur er ook op het platteland meer gedifferenti
eerd. N aast de boeren en de landarbeiders kwam in dit gebied dan ook een niet 

1 V gl. p. 28-32. 
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onbelangrijke groep burgers van diverse aard voor en een vrij grote groep ar
beiders die niet meer in de landbouw werkzaam was. 

Voor de stand van de huishoudelijke conservering bij de verschillende so
ciale groepen op het platteland bleken tot nu toe de afstand tot het agrarische 
bedrijf, de afstand tot de stad en het voorzieningenniveau van de eigen woon
plaats belangrijke verklaringsfactoren. In het algemeen gold: hoe kleiner de 
plaats, hoe groter de behoefte aan conservering. Doordat aan het begin van 
de eeuw zelfs de kleinere plaatsen in het westen al voor het verkeer ontslo
ten waren en bovendien over een redelijk ontwikkeld winkelapparaat be
schikten, was de noodzaak tot zelfverzorging er echter veel minder dwingend 
dan elders. Vooral bij de burgers was de neiging om in eigen behoeften te 
voorzien over het algemeen niet bijzonder groot. 

De invloed van de steden met voorzieningen van allerlei aard liet zich in 
de hele samenleving van het westen voelen. In feite hebben we hier te ma
ken met een platteland dat al veel kenmerken van de moderne samenleving 
vertoonde. Dit gold vooral voor grote delen van Noord-Holland. West
Friesland, in de kop van de provincie, vertoonde al weer een grotere neiging 
tot zelfverzorging, terwijl de betekenis van de zelfvoorziening in Zuid-Hol
land van het noorden naar het zuiden toe snel groter werd tot deze tenslotte 
niet meer te onderscheiden was van die in Zuidwest-Nederland. In Utrecht 
nam de omvang van de eigen voedselproduktie van west naar oost toe tot die 
tenslotte samenviel met die van Oost-Nederland. Evenals in de eerder 
besproken regio's kende de mate van zelfverzorging in West-Nederland dus 
graduele verschillen tussen de streken. 

Wichers, die een indeling van Nederland maakte op basis van verschillen 
in mentaliteit, zag in het IJ een cultuurgrens. Ten noorden van het IJ zou men 
omstreeks de eeuwwisseling gemakkelijker tot vernieuwingen zijn overge
gaan. terwijl men toen ten zuiden van het IJ, waar men traditioneler ingesteld 
was, minder initiatief toonde bij het volgen van de moderne ontwikkelingen 4• 

Wat de zelfvoorziening betreft lag deze grens zeker een stuk zuidelijker dan 
het IJ. Op grond van de hier gebruikte vragenlijsten kunnen dergelijke 
scherpe grenzen overigens ook niet getrokken worden; de onderzoeksgege
yens wijzen eerder op een zich geleidelijk in de ruimte voltrekkende over
gang. Het best valt dit te illustreren aan de zelfvoorziening van vlees. 

In Noord-Holland, een noordelijk deel van Zuid-Holland en een westelijk 
gebied van Utrecht kwamen de huisslacht en de vleesconservering aan het 
begin van de eeuw vrijwel aIleen nog bij een deel van de boeren voor; hoe ver
der naar het zuiden en oosten toe, hoe meer er weer voor eigen gebruik ge
slacht werd. Dit gebeurde het eerst bij de boeren, op wat grotere afstand in 

• Wichers 1965, p. 231, 233 - 234. 
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de ruimte volgden ook de andere sociale groeperingen. Deze constatering 
geeft aanleiding tot de veronderstelling, dat de inv loed van de steden zich 
ruimtelijk gezien op het platteland van N oord-Holland over een groter gebied 
uitstrekte dan in Zuid-Holland en Utrecht. Hoe verder men immers in de laat
ste twee gebieden van het centrum van de hier besproken regio woonde, hoe 
meer neiging er bij de verschillende groepen bleek te bestaan om langer aan 
de zelfvoorziening vast te houden. 

De minder centrale positie die de zelfvoorziening in de samenieving van 
West-Nederland innam, kan voor een belangrijk deel verklaard worden met 
de minder dominante rol die de landbouw hier vanouds in het hele economi
sche gebeuren speelde. Dit was echter niet de enige factor. Ook het type land
bouwbedrijf, dat afweek van dat uit de eerder behandelde regio's, en de 
afstand van de verschillende groepen tot het agrarische bedrijf, hebben - zo
als we nu zullen zien - belangrijke consequenties gehad voor de mogelijk
heden tot zelfvoorziening bij de verschillende plattelandsgroeperingen. 

Karakteristiek voor de hele landbouw van het westen was een algemene 
gerichtheid bij de boeren op een moderne bedrijfsvoering5• Daarbij 
overheerste niet zoals in de vorige regio' s de akkerbouw of het gemengde 
landbouwbedri jf, maar de veetee1t; in sommige streken nam ook de tuinbouw 
traditioneel een belangrijke plaats in. Op beide bedrijfstypen was de invioed 
van de steden door de eeuwen heen groot geweest. Bij de uitoefening van hun 
bedrijf hadden de boeren zich altijd in sterke mate door de vraag uit de ste
den laten Ieiden. In de veeteeltgebieden produceerde men melk, boter, kaas, 
vlees, huiden en soms ook wol, terwijl de tuinbouw - die zich juist in het 
westen van Nederland het sterkst ontwikkeld had 6 - aan de stedelijke vraag 
naar groenten en fruit probeerde te voidoen. De landbouw van het westen 
orienteerde zich dus in hoge mate op de handel en was geheel in de geldeco
nomie opgenomen. WeI kwam de verbouw van aardappelen en groente voor 
eigen gebruik onder de boeren voor, zelfs weI onder de veehouders, maar in 
het aigemeen was de Iandbouw er - blijkens de vragenlijsten - niet of nau
welijks op zelfvoorziening gericht, in elk geval aanzienlijk minder dan in 
Groningen en Zuidwest-Nederland. 

Aangezien de boeren gewoon waren hun produkten te verhandeIen, be
schikten ze over het aigemeen over voldoende baar geld om eventuele 
tekorten in de eigen voedselvoorziening door koop aan te vullen. Doordat het 
piatteland hier redelijk ontsioten was, woonden zelfs zij er over het aigemeen 
minder gelsoleerd en konden de meesten het zich weI permitteren om voor 

s Veldink 1978. 

6 Beschrijving van den tuinbouw in Nederland 1906, p. X - XL 
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hun eerste levensbehoeften ten dele van het winkelapparaat afhankelijk te 
zijn. De noodzaak tot zelfverzorging was aan het begin van de eeuw dan ook 
niet groot meer voor deze over het algemeen welvarende bevolkingsgroep. 

Vanwege het simpele feit dat de boeren over grond en veelal ook over vee 
beschikten, bleken zij in het onderzoek tot nu toe steeds de voornaamste 
groep te zijn die zich met zelfvoorziening bezighield. Dit ligt voor de hand, 
omdat zowel de produktie als de consumptie van het voedsel zich op, of di
rect om, de boerderij afspeelden. In de twee eerder besproken regio' s hebben 
we kunnen waarnemen dat de zelfverzorging de neiging vertoonde af te ne
men, naarmate de afstand tot het boerenbedrijf groter werd. Zo waren de 
landarbeiders over het algemeen tot een beperktere vorm van zelfvoorzie
ning in staat dan de boeren. Op hun beurt konden de landarbeiders echter vaak 
weer meer voedsel voor zichzelf produceren dan de overige sociale groepen. 
In het moderner ingestelde westen hing de omvang van de zelfvoorziening 
heel sterk samen met deze per groep verschillende afstand tot het agrarische 
bedrijf. Aangezien de eigen voedselproduktie hier echter bij de boeren al 
bescheiden van omvang was, mag de mate van zelfvoorziening bij de ove
rige groepen niet hoog ingeschat worden. 

De belangrijkste voorwaarde voor zelfvoorziening is de beschikking over 
grond. Doordat de grond hier duur was, beschikten 'niet-boeren' hier in veel 
mindere mate over land dan elders in het land. Vooral in het kerngebied van 
het westen 7 was de toe gang tot de grond voor deze groep beperkt. In de pro
vincies Noord- en Zuid-Holland lagen de percentages van het grondgebruik 
door gehuwde landarbeiders in 1910 het laagst van heel Nederland. Bij de be
spreking van Oost- en Zuid-Nederland zagen we dat deze groep landarbei
ders daar vrijwel zonder uitzondering kon beschikken over 500 of meer m2 

grond voor prive-gebruik, een oppervlakte die een omvangrijke vorm van 
zelfvoorziening in die tijd mogelijk maakte. In N oord-Holland lag dit percen
tage toen slechts op 31 %. Zelfs in Zuid-Holland, waar de neiging tot zelf
voorziening naar het zuiden toe sterk toenam, was dit percentage niet hoger 
dan 33%, tegen bijvoorbeeld 52% in Zeeland waar we tot nu toe het laagste 
cijfer hebben aangetroffen 8• Deze cijfers onderstrepen dat de plattelandsbe
volking van West-Nederland veel minder een agrarische bevolking was dan 
die uit de voorgaande regio' s. Overigens moeten we er op bedacht zijn dat de 
opbrengst van eenzelfde oppervlakte grond in het ene gebied groter geweest 
kan zijn dan in het andere. Zo merkte een correspondent uit het Utrechtse 

7 Helaas beschik ik niet over exacte cijfers voor dit - speciaal voor het onder
havige onderzoek geconstrueerde - gebied; de beschikbare cijfers zijn per 
provincie geordend. 

8 Het grondgebruik in Nederland 1912, p.15. 
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Loosdrecht op, dat de beperkt beschikbare grond er zeer intensief bebouwd 
werd. Ook in het interview van de heer Bankert kunnen we lezen hoe de ene 
oogst na de andere op hetzelfde stukje grond gerealiseerd werd. 

Omdat de onderzoeksresultaten uitwijzen dat juist de gehuwde landarbei
ders in aIle gebieden de groep vormde die na de boeren het meest naar zelf
voorziening streefde, mag aangenomen worden dat de overige sociale groe
pen in dit weinig agrarisch ingestelde deel van Nederland een nog beperktere 
vorm van zelfvoorziening gekend hebben, of daarvan zelfs helemaal uitge
sloten waren. De vragenlijsten wijzen ook in deze richting. De afstand tot het 
agrarische bedrijf was voor deze groepen kennelijk erg groot. Voor zover de 
burgers over grond beschikten, bleken ze meestal slechts gedurende een be
perkt deel van het jaar met de eigen produkten toe te kunnen komen, terwijl 
het mesten van een varken voor eigen gebruik bij niet -boeren in de ene streek 
nauwelijks, in de andere weinig frequent voorkwam. Daarbij moet binnen de 
groep burgers nog een klein onderscheid worden aangebracht. Bij de am
bachtslieden die de vragenlijsten invulden bleek de zelfvoorziening aan het 
begin van de eeuw omvangrijker te zijn dan bij 'jongere' beroepen als 
ambtenaren en winkeliers. 

De bescheiden hoeveelheid grond waarover de verschillende groepen kon
den beschikken had gevolgen voor de huishoudelijke conservering. Men 
maakte in perioden van overvloedige opbrengsten weI produkten in, zelfs 
weI voedingsmiddelen die men er speciaal voor kocht, maar de drang om een 
voorraad voor een heel jaar aan te leggen was minder sterk aanwezig dan 
elders. Daardoor was de conservering aan het begin van de eeuw in het 
westen al veel minder een activiteit die uit noodzaak geboren was. Ze yond 
meerplaats uit vrije keus, althans bij die groepen die enige fmanciele armslag 
hadden. 

Voor de armste groepen die op het platteland woonden, bleef de conserve
ring een noodzaak, althans ... wanneer ze niet afbankelijk wilden worden van 
de bedeling. Door zelfvoedsel te conserveren verzekerden ze zich van voed
sel voor die seizoenen waarin de tuin weinig of geen opbrengst opleverde, en 
het geld in de gezinnen nog schaarser was dan in de rest van het jaar. Meer 
dan anderen moesten zij in goedkope tijden voor een voedselvoorraad voor 
de dure jaargetijden zorgen; mogelijk was bij hen de behoefte aan het gebruik 
van een stuk grond ook groter dan bij andere groepen. De herinneringen in 
het interview van de heer Bankert aan het tuindersgezin te Wijdenes, dat on
der uiterst armoedige omstandigheden leefde, is hiervan een sprekend voor
beeld. Zijn verhaal illustreert dat er nog in deze eeuw in het westen, althans 
in sommige delen ervan, een vrij groot aantal groente- en fruitsoorten op 
ruime schaal verduurzaamd werd. Ongetwijfeld houdt dit ook verband met 
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het feit dat Wijdenes in een tuinbouwstreek ligt. Uit zijn verhaal wordt verder 
duidelijk dat niet aIle produkten die op huishoudelijk niveau geconserveerd 
werden van eigen teelt afkomstig hoefden te zijn; de witte kool voor de zuur
kool werd bijvoorbeeld van familie betrokken. Maar ten aanzien van de aard
appelen, de groente en het fruit stond het gezin Bankert toch nog dicht bij de 
situatie van voIledige zelfvoorziening; de slacht kende men er echter niet. 

De beperkte betekenis van de zelfvoorziening in West-Nederland blijkt dui
delijk uit de mate waarin er aan het begin van de eeuw huisslacht bedreven 

Kool snijden voor zuurkool 

werd. Binnen dit gebied deden zich hierbij, zoals we nu zullen zien, ook nog 
een aantal verschillende regionale ontwikkelingen voor. 

Zoals eerder vermeld kwam het mesten van varkens voor eigen gebruik 
in het kemgebied van het westen volgens de vragenlijsten - als het al plaats
yond - vri jwel alleen nog bij de boeren voor; verder bleek er verhoudingsge
wijs meer door de Zuidhollandse en Utrechtse veehouders geslacht te wor-
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den dan door de N oordhollandse. Dit versehil hield ten dele verband met een 
versehil in bedrijfsvoering, ten dele ook met een faseversehil in de ontwik
keling van de fabrieksmatige kaasbereiding tussen de regio' s. 

Op de Zuidhollandse en Utreehtse veeteeltbedrijven waar kaas werd ge
maakt, mestte men vaak varkens van de afvalprodukten (wei bijvoorbeeld) 
van het zuivelbedrijf; deze varkenshouderij was vooral op de verkoop ge
rieht, maar kon tegelijk ook dienst doen voor de eigen vleeseonsumptie. Op 
de Noordhollandse kaasboerderijen daarentegen werd de wei niet voor de 
varkens gebruikt, maar in hoofdzaak voor het fokken van kalveren. Ais men 
er al een varken hield, dan was dit meestal alleen bestemd voor eigen ge
bruik9• 

Verder bleek het mesten van een eigen varken in Noord-Holland het langst 
stand te houden bij die boeren die zelf kaasden. Voor het maken van kaas 
moest namelijk speciaal gestookt worden; de rook die daarbij vrijkwam, kon 
zonder extra moeite ofkosten gebruikt worden om het vlees te roken. Besloot 
een boer niet meer zelf kaas te maken, maar daarvoor de fabriek in te 
sehakelen, dan betekende dit meestal ook het einde van de huishoudelijke 
vleeseonservering 10. In het Zuidhollandse of Utreehtse veeteeltgebied, waar 
de overgang naar de fabrieksmatige kaasbereiding over het algemeen veella
ter plaatsvond 11 , hielden de boeren meestal ook langer aan de huishoudelij
ke v leeseonservering vast. 

Uit de onderzoeksgegevens blijkt verder dat de zelfvoorziening in N oord
Holland in fasen van de boerderijen verdwenen is. Veel boeren bleken daar 
namelijk aan het begin van de eeuw al niet meer voor eigen gebruik op de 
boerderij te slaehten, maar dit bij de slager aan huis te laten doen. N a een aan
tal weken braeht de slager de versehillende stukken van het varken of van het 
rund dan in geeonserveerde vorm naar de boeren terug 12. Vastgesteld kan dus 
worden, dat het afnemen van zelfvoorziening en eonservering op het platte
land anders kon verlopen dan in de steden. Hield de huishoudelijke eonserve
ring in de steden soms stand zonder dat de mensen over mogelijkheden tot 
zelfvoorziening besehikten, op het platteland kon het omgekeerde gebeuren: 
de zelfvoorziening bleef soms voortbestaan, terwijl men van de huishoude-

9 Varkenshouderij in Nederland 1906, p. 12, 30, 32. 

\0 Vgl. noot 4 op p. 210 in het interview van de heer Bankert. 

lL Omstreeks 1906 waren er in Noord-Holland al 111 kaasfabrieken tegen 23 in 
Zuid-Holland en 1 in Utrecht (Bieleman 1906, p. 11). Saal (1958, p. 175 - 177) wijst 
erop dat de zelfkazerij in Zuid-Holland en Utrecht zelfs in zijn tijd nog steeds 
redelijk omvangrijk is. 

12 Mededeling van een correspondent die, net als zijn vader, slager in Oude 
Niedorp (N.-H.) was geweest. 
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lijke conservering afzag. Zoais de boeren in het westen op diverse terreinen 
van het leven gewoon waren de huip in te roepen van gespecialiseerde am
bachtslieden, lieten ze ook de verduurzaming buitenshuis, en door beroeps
krachten, verrichten. Daardoor werden de zeIfvoorziening en de conserve
ring, die in het verleden onlosmakelijk met elkaar verbonden waren, ruim
telijk van elkaar gescheiden. Deze ontwikkeling, die we in de andere regio' s 
nog niet hebben aangetroffen, was op het platteland van het westen mogelijk 
omdat de beroepsstructuur van de dorpsgemeenschappen er meer gedifferen
tieerd was. 

Aan het begin van deze eeuw was het einde van de huissiacht - en als gevolg 
daarvan ook van de huishoudelijke vleesconservering - in grote delen van 
West-Nederland vrijwel een feit. Zoals hiervoor al vermeld werd, nam de 
huisslacht naarmate men zuidelijker en oostelijker kwam, eerst onder de 
boeren, daama ook weer onder de overige bevolkingsgroepen van het platte
land toe. Het gezin waarover de heer Van Varik spreekt, was dus - zoals hij 
zelf ook aangeeft - vri j uitzonderlijk voor dit gebied; zijn vader mestte im
mers als niet-boer een varken; deze deed dat uit liethebberij en vanwege een 
uitgesproken voorkeur voor het zelf geconserveerde produkt. De afkomst 
van Van Variks moeder uit Groningen - waar de huisslacht veel algemener 
was dan in het westen - zal hier ook niet vreemd aan geweest zijn. 

Vit Van Variks woorden blijkt verder, dat de plaatselijke overheid een be
langrijke rol kon spelen bij het verdwijnen van de zelfvoorziening. In de ste
den waren de slacht en de verkoop van vlees meestal al sinds de middeleeu
wen aan tal van bepalingen onderworpen. Buiten de steden werd de noodzaak 
daartoe aanvankelijk niet gevoeld. Aan het einde van de negentiende eeuw 
werden er echter ten aanzien van het gez0ll:dheidspeil van de Nederlanders 
een reeks van wantoestanden geconstateerd die voor een deel een gevolg wa
ren van de onhygienische woon- en leefomstandigheden van grote groepen 
van de bevolking, maar die voor een deel ook herleid konden worden tot een 
- gezien de bijna onmenselijke prestaties die toen van de arbeiders werden 
geeist - ondoelmatige en ontoereikende voeding. Geleidelijk aan won de 
gedachte veld dat allerlei maatschappelijke zaken niet aan het vrije spel van 
de economie overgelaten konden worden. Regulering op allerlei gebied was 
daarvan het gevolg. 

Bij het regelen van de huisslacht namen de overheden op het platte land 
van West-Nederland, in navolging van de steden, aanvankelijk vaak zelfhet 
initiatief. Zo werd de vleesproduktie in de gezinnen van niet-boeren in Oegst
geest - zoals in het interview met de heer Van Varik te lezen is - eerst on
mogelijk gemaakt door een verbod uit te vaardigen tegen het houden van vee 
binnen de bebouwde kom. Over het algemeen meende men met deze 
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maatregel de leefomstandigheden in de dorpen te verbeteren. De daarop vol
gende verplichting om het varken in het abattoir van de stad Leiden te laten 
slachten in plaats van aan huis - waarmee de volksgezondheid gediend was, 
omdat men de keuring en het toezicht op de hygiene bij de slacht daarmee 
beter in de hand had -, zal de allerlaatsten binnen de gemeente hebben doen 
afzien van de zelfvoorziening van vlees. Deze ontwikkeling heeft zich ook 
elders in het land voorgedaan, maar daar had dit proces over het algemeen 
enkele tientallen jaren later plaats 13. Weliswaar trad de Vleeskeuringswet in 
1922 in werking, maar deze liet de regulering van de slacht grotendeels aan 
de gemeenten over, waardoor de lokale gewoonten op dit gebied daar soms 
langer konden blijven voortbestaan. 

Uit het bovenstaande zal duidelijk geworden zijn dat de huishoudelijke con
servering aan het begin van deze eeuw in het westen van het land op z'n re
tour was. De herinneringen van de heren Bankert en Van Varik aan een bij 
hen thuis vrij omvangrijke zelfvoorziening zijn dus niet typerend voor dit ge
bied, maar geven in feite een beeld van de huishoudelijke conservering, zoals 
deze in dit gebied bestaan moet hebben in een periode v66r de eeuwwisse
ling. 

13 V gl. bijvoorbeeld p. 8 en 53. 
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G. BANKERT (geb. 1918) 
Wijdenes (N.-H.) * 

Mijn vader, die werkte bij de Coope
ratieve malerij in losse dienst; hij 
reed op een meelwagen. Dat was 
maar een gedeelte van de week want 
voor zichzelf had ie 'n heel klein 
tuinderijtje van 'n halve hectare en 
daar werkten vader en moeder sa
men op. In die tijd kochten de men
sen een stukje grond op borg of op 
condities en dan moest je zo gauw 
mogelijk van die schulden af zijn, 
want erfdelen en zo, uit nalaten
schappen van familie kon je nooit 
verwachten. In Wijdenes waren er 
meer zo, waar 't ook niet rozegeur en 
maneschijn was. 

Ais kind zijnde waren wij natuur
lijk al nauw bij de armoe betrokken. 
Je had geen speelgoed; je vertier 
moest je maken in 'n putje, je had 

* Gei"nterviewd op 20 april 1982 

hooguit 'n stuk stok waar je mee 
spitten kon in 'n kuiltje, 'n knikker 
die gevonden was. Zulke situaties 
had je natuurlijk. 

Later, dat ik twaalf was, is m'n 
vader drie jaar ziek geweest; hij had 
'n open knie en reuma. Hij reed met 
tweespannige paardewagens met 
zakken gersteineel, mai"smeel of 
lijnmeel en dozen brokken en koe
ken en noem maar op. Die werden 
natuurlijk niet op 'n kruiwagen ge
sjouwd maar op je nek of je schou
ders. Er waren afstanden bij waar je 
gewoon van stond te rillen, hoeveel 
meter je met zo 'n zak op je rug moest 
lopen! En dan waren er sommige 
boeren bij, die die zakken in opslag 
op zolder wilden hebben. Dan moest 
die man er dus 'n ladder mee op. 
Toen is ie 'n keer gevallen en had ie 
z'n knie bezeerd ... , en flink bezeerd. 
Nou toen werd ie heel langdurig 
ziek. Toen spande 't helemaal de 
kroon. Toen moest ik de tuin al spit
ten bijvoorbeeld en die dingen. En 't 
financiele gedeelte lag dus zo, dat 
m 'n broer - die was weer twee jaar 
ouwer - d'r niet om thuis kon blij
ven, want toen konden ze 'm de kost 
niet meer geven. Toen ging ie intern 
bij 'n tuinderin Venhuizen. Maardat 
was echt uit armoe. 
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Ik praat steeds over mijn kinder
jaren. Van 1920 tot 1940. Van vier 
jaar af, dat was 1922, hoogop 1923, 
weet ik eigenlijk bijna alles van wat 
er gebeurde. Wij - mijn ouders en 
vier kinderen - hadden een poyer 
bestaan. Het bedrijfje leverde wei
nig op. Daar werden veel soorten 
bloemen voor het zaad op geteeld: 
violen, papavertjes, duizendscho
nen, Oostindische kers, bollen. 
Maar in hoofdzaak werd voor eigen 
behoeften gewerkt; wat over, of 
teveel was, kon altijd van de hand 
worden gedaan. Zomer- en winter
aardappelen werden voor een rond 
jaar geteeld. Van die halve hectare 
was een-derde fruittuin met rooie en 
zwarte bessen en vruchtbomen. We 
hadden tweehonderd zwarte besse
struiken; die stonden dus zo rondom 
het terre in heen. Bij die bessen ston
den een paar bomen met appelen en 
peren. Dan had je nog weer aardbei
en in de paden van de zwarte bessen 
staan. En er werd ook 'n regeltje of 
twee, drie augurken gezaaid voor 
eigen gebruik en voor de inleg. En 
ook groentes hadden we, voor eigen 
gebruik hoofdzakelijk, want groente 
was in Wijdenes nog een minimaal 
verschijnsel. We aten weI altijd 
groente - soms vervangende 
groente als gedroogde peren of ap
pels - maar weI veel dezelfde 
groente. Het belangrijkste was toen 
om de eigen overtollige groente, 
fruit, bessen te gebruiken en te be
waren voor de financieel slechte 
wintermaanden. 
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We hadden worteltjes; die werden in 
periodes geteeld. Je begon voorjaars 
met vroege worteltjes te telen in de 
volle grond. Daama had je de fen an
teswortelen; dat waren iets langere 
wortelen, wat bleker ook, dat was 
dus 'n herfstprodukt; die werden ook 
nog vers gegeten. En dan kreeg je de 
periode winterwortelen. Die kon je 
duurzaam bewaren; die werden na 
het rooien weer gekuild in de grond 
en omstreeks april, mei werden ze 
uit de kuiltjes gehaald, dat ze niet 
konden schieten. Dan werd er erg 
secuur mee omgesprongen, dat ze 
niet slap zouden worden en dat er 
geen kruid op zou komen, want 'n 
wortel heeft van binnenuit de nei
ging om weer tot ontwikkeling te 
komen en dan wordt ie taai en droog. 
Zo gauw als er kruid (of lof) op
kwam, werd 't eraf vernietigd. Zo 
werd dat helemaal ingedeeld. Dat 
was met sperziebonen, toen nog sla
bonen geheten, ook ZOo 

Je had toen bijna allemaal bonen 
met draad. Slabonen zonder draad 
waren toen nog zeldzaam, en ook 
duurder. Half mei werden ze al uit
geplant in 'n klein vierkant kistje 
met 'n stuk glas erop. Daarna wer
den die op een paar regeltjes uitge
plant en als je dan 't geluk had dat je 
geen last van nachtvorst had, dan 
had je de eerste maaltjes veertien 
dagen of 'n week eerder te plukken 
als wanneer je ze vanuit de kiem 
vandaan moest zaaien in de kouwe 
grond. Dan liep je dus weer 'n paar 



middagjes voor. Die boontjes die 
uitgeplant waren, at je allemaal op, 
al was het drie keer in de week. Die 
andere boontjes, dat was 'n groter 
oppervlak, die werden allemaal in
gelegd in 't zout. Dan was 't septem
ber, want er moest een 'r' in de 
maand wezen, anders kon je die 

dagen. 
Als er 'n paar emmers sperzie

bonen waren, dan moesten de kinde
ren ze afualen en door de midden 
breken. Dan werden ze door moeder 
gewassen en op dweilen van 'n oud 
hemd of ouwe beddelakens, ik noem 
maar wat, gelegd en doorgerold, 

want als er teveel vocht 

Benodigdbeden voor bet inzouten 

aan die bonen kleefde, 
dan werden ze slap. 
Inmiddels stond er al 'n 
pan met pekelzout op het 
fomuis en daarna gingen 
ze in 'n bruine inmaak
pot. Die kwam van de 
eerste pluk zal 'k maar 
zeggen, voor ruim de 
helft vol. Als ze dan niet 
onder de pekel kwamen, 
dan werden d'r nog een 
paar handen los zout op 
gestraoid. En dan ging er 
'n rand plankje op met 'n 
zware kei, voor zwaarte, 
dat die bonen ingedrukt 
werden. Als je dan over 
'n week weer 'n maal of 
'n emmervol plukte, dan 
ging 't net zo als de eerste 
keer, maar dan werd er 
gewoon weer zout bijge
voegd, net naar rato. En 

spullen niet inleggen in 't zout; dan 
was 't nog te kwetsbaar vanwege de 
warme dagen. Van horen zeggen 
kon men ook niet inmaken met zout 
als een vrouw ongesteld was; dan 
zou er eerder bederf optreden. Men 
nam dat ook weI in acht en vermeed 
zoveel mogelijk die ergste kritieke 

dan - moeder was er, je kon weI 
zeggen, precies in -, dan proefde ze 
echt aan die boontjes of 't zout er al 
wat introk. Dat werd allemaal erg 
gecontroleerd. Als er 'n pot vol was 
dan werd ie afgedekt met zo 'n ouwe 
doek, 'n gebruikte ouwe doek die 
niet in de vodden ging, maar die dus 
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weI rein was. Dan ging die doek 
erover, dat plankje op die doek en 
dan ging weer die steen d'r op. 

De inmaakpotten werden in een 
kelder bewaard, waar je in lopen 
kon; daar kon je via een trap met luik 
in de vloer in. Veelal was de kelder 
onder een bedstee gebouwd. In de 
winter was het een vorstvri je ruimte. 
De opslag in de kelder werd regel
matig gecontroleerd, meestal zon
dags als vader thuis was, want dan 
moest de mat van de vloer worden 
opgerold om via het luik naar de 
kelder te komen. D'r waren bij ons 
thuis weI tien, twaalf van die potten, 
in verschillende maten. Je had pot
ten van dertig, van vierentwintig, 
van twintig liter. Het was niet alleen 
sperziebonen. D'r was ook zuur
kool. Dat werd gewoon met los zout 
bijgevuld en daar gingen "enkel pe
pers en kruiden door om 'n iets apar
te smaak te creeren. Maar geen bla
deren, geen zuringbladeren of iets 
dergelijks. Enkel pepers en kruiden 
en die werden meest boven op 't 
doek gelegd, want die mocht je na
tuurlijk later niet terugvinden in de 
zuurkool. 

Bij ons werd heel weinig kool ge
bouwd.Maarerwas 'noomvanm'n 
vader op Venhuizen en die kocht 
vijftig koolplanten bijvoorbeeld, of 
honderd en dan werd die oogst on
derling verdeeld. Met de herfst haal
den vader en moeder die witte koo.l 
op de fiets van Venhuizen. Dan 
kwamen ze met zulke joekels kool 
thuis. Ze hadden samen maar een 
fiets. Maar dan maakten ze d'r een 
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gastdag van. Dan nam de een de 
fiets, zette 'm 'n kilometer of vijf
honderd meter verder neer en ging te 
gast. Dan liep de ander tot de fiets en 
nam die fiets weer. Zo gingen ze 
vroeger te gast op een fiets. Maar dan 
werd die fiets 's avonds weer benut 
met 'nkratkoolmee.Nou,in 'nkrat, 
daar konden er maar vier of vijf 
liggen, maar dan werd er nog 'n kool 
achterop gebonden met van dat 
pluktouw. 

Bloemkool werd ook in 't zout 
ingelegd, maar dat hebben we bij ons 
thuis niet tot ervaring gehad. Over 't 
algemeen waren de successen er 
toen nog niet groot van. Bloemkool, 
dat is 'njuffertje ... We zitten bij ons 
in de contreien natuurlijk vlakbij de 
Streek, waar de bloemkool eigenlijk 
als origineteelt geldt. Ik zie 't ver
schil tussen 'n buitenlandse en 'n 
Nederlandse bloemkool; dan heb je 
ook 'n verschil van smaak en van 
groei. D'r is in Hoogkarspel inder
tijd ook nog 'n inleggerij van bloem
kool geweest, maar d'r is nou nooit 
zo 'n denderend succes mee geoogst. 

Koolsoorten werden ook weI 
bewaard. Je had gele kool, je had 
savooiekool. De groene kool die 
werd heellaat geplant, in de zomer, 
in de nazomer kun je weI zeggen, 
maar die werd zo van 't land af 
gegeten. Als die kool hardstikke 
bevroren was, dan werd ie gekapt en 
gegeten, want dat hinderde niks. 
Daar viel geen blaadje af. Dat was 
net zo goed als met spruitjes. En 
uien, die werden van 't veld opge
hangen met staart en al om ze lang-



durig te kunnen bewaren. 
D'r waren ook weI mensen die 

andijvie inmaakten bijvoorbeeld, in 
't zout ook, maar daar hielden ze bij 
ons thuis niet van. Snijbonen werden 
bij ons ook geteeld, maar die werden 
niet ingelegd, die werden eigenlijk 
meer geteeld voor weckflessen. 
Maar dat hebben ze bij ons thuis niet 
gedaan, want die aanschaf van die 
flessen en alles om dat te bereiden 
enzovoorts ... ! En daar waren m'n 
ouders toen eigenlijk ook al te oud 
voor, om over te gaan op die nieuwe 
methode om 't in weckflessen te 
doen. Ze waren andere methodes 
van huis uit gewend. Die begonnen 
daar niet meer aan. Maar die snijbo
nen moesten eigenlijk met een snij
bonenmesje worden gesneeen en 
niet met een zogenaamd snijbonen
molentje. Om de sappen te bewaren; 
anders werden het lange schoenpen
nen. 

Nou en dan waren er augurken. 
Alle dagen plukken, en veel dagen 
dat ze er twee keer doorgingen, 
omdat de kleinste augurkjes 't lek
kerste waren voor de inleg, en dat 
nam ook minder azijn; van die dikke 
augurken gingen er ook minder in 'n 
pot. Je had maar 'n beperkt aantal 
potten, want elke pot die ingelegd 
moest worden, moest onttrokken 
worden aan 't statiegeld van drie, 
vier, vijf centeno Zo ging 't toen. Of 
je vond er een, 'n fles, langs de zoute 
Zuiderzeedijk. 

Wij als kinderen, nou wij hebben 
weken, maanden aan de dijk lopen 
kurken zoeken en hout sprokkelen 

om 't fornuis warm te houden. D'r 
was geen gas, ja weI gas, brongas, 
maar dat was eokel voor rijke men
sen. Toen de Zuiderzee nog bestond, 
had je er rondom van die gas wellen, 
waar dus op de bedrijven intern nog 
van gebruikt kon worden. Maar dat 
hadden wij niet; alles werd op hout 
bereid. Je zat volop in 'n tuinbouw
centrum, waar ook veel vruchtbo
men annex bessestruiken en wilge
bomen waren. Aan hout werd er toen 
bijna niks vertrapt noch wegge
gooid. Wij als kinderen gingen vra
gen bij de buren waar 'n grote besse
tuin was of we de bessetakken 
mochten zoeken. Dan mocht je weI 
vari die rooie bessetakkies, want die 
waren erg sponzig van inhoud. Maar 
de zwarte bessetakken die werden 
opgemaakt voor de bakkers. Ik weet 
nog best dat je drie, vier centen voor 
'n bos, 'n dikke bos takken van 
zwarte bessen kreeg. Maar die rooie 
bessetakjes mochten wij dan weI 
zoeken. 

Vooral met dikke storm werden 
we om hout uitgestuurd, want dan 
zou er weI hout aanspoelen. M'n 
broer liep dan op de dijk met 'n ouwe 
kinderwagen en ik liep in de onder
dijk langs de keien, soms vijf a zes 
kilometer lang. De wagen moest vol. 
Daar 'n kurk en daar 'n stukje hout 
en zo gingen we hele wijken van de 
dijk langs, van Wijdenes naar de 
Nek, da's Schellinkhout, en op de 
volgende dag van de andere kant 
naar 't Zuiderzeestrandje waar nu 't 
haventje gepland is. Dat liepen we 
aIle dagen of om de twee dagen. En 
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dan kreeg je de spatten over de dijk 
heen, maar dat mocht niet deren. Wij 
moesten met proviand thuiskomen. 

D'r ging eigenlijk niets verloren. 
Ais je bij het plukken bijvoorbeeld 
een augurk vond na veertien dagen, 
die vergeten was, en die was 'n 
beetje geel geworden, dan werd ie 
angstvallig weer bewaard, want dan 
werd er weer zaaizaad van geteeld 
voor 't volgende jaar. Die augurken 
gingen in kruidenazijn en dan 
werden er laurierbladeren gekocht 
bij de apotheker en ook andere 
kruiden, wat dus toen nog al 
kostbaar was in verhouding, omdat 
dat natuurlijk gewonnen was en 
gedroogd. Maar die azijn, dat was 
eigenlijk 't kostbaarste, want dat 
was natuurlijk nogal 'n hoeveelheid. 
Dat waren 'Boogazijn' -flesjes van 
ongeveer 'n liter. Ik zie 't nog voor 
me, toen stond 'Boogazijn' ermet 'n 
boog op. Bij ons ging er absoluut 
geen suiker in. 't Was zuur, gewoon 
zuur. Dat zoetzure, dat is 'n produkt 
geworden van later zover als ik me 
herinner. 'n Augurkje was 'n extra 
presentje bij de warme maaltijd, 
voomamelijk bij uienprak bijvoor
beeld en naast rooie kool. Dan kreeg 
je er ook maar een of twee, net hoe 
groot ze waren, want 't moest uitge
smeerd worden over de winter als 
lekkemij. 

Selderie of soepgroente werd ook bij 
de bakker gedroogd. Dat was een 
teelt die bevroor niet. Het stond 
gewoon tussen de bessestruiken en 
het kwam ieder jaar weer terug. Dat 
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was ruig opgegroeid hoor. Het wa
ren weI planten van zo'n decimeter 
hoog. Dan werd 't afgesneden en 
gehakt met 'n hakrnes, waar je aan 't 
eind een krulletje aan had met 'n 
gaatje erin. Selderie kon je niet zelf 
drogen. Ais je eens 'n klein gewasje 
had, kon je het weI in de zon leggen. 
Maar dat was zo'n heen en weer 
gedoe en dan moest je die selderie 
ook bijna direct gebruiken of op zeer 
korte termijn. Maar voor de houd
baarheid moest je naar de bakker. 
Dat gebeurde niet veelvuldig maar 
weI in 't weekend. Dan kon je 't 
maandagsmorgens proeven aan 't 
brood; d'r zat nog 'n smaakje aan. 
Dat was iedereen ook weI gewend; 
dat had je met peren en appeltjes 
ook. Ais die zoete appeltjes, die 
zoete geur door de oven gegaan was, 
had je heerlijke tulbanden. 

De selderie die ze bij ons thuis te 
veel hadden, die werd aangeboden 
op de beurs. In 't park daar had je een 
zogenaamd verkooplokaal. Daar 
werden op zaterdagmorgen de witte 
bonen, de bruine bonen, de groene 
erwten, de grauwe erwten, de capu
cijners en noem maar op, alle peul
soorten, in monsterzakjes aangebo
den. En daar zaten vroeger bijvoor
beeld vertegenwoordigers van Si
mon de Wit en van Albert Heijn en 
van al dergelijke grote levensmidde
lenbedrijven om peulvruchten aan te 
kopen. Dus als mijn vader te veel had 
voor eigen gebruik - dan had ie 
bijvoorbeeld twintig kilo witte bo
nen en ik noem maar vijftien kilo 
bruine bonen - dan ging ie dus ook 



op 'n bepaalde zaterdagmorgen met 
een aantal zakjes als monsters naar 
dat park. En zo ging 't natuurlijk met 
veel: met selderie, met kervel, met 
tijm; dat werd dus in droge vonn ver
handeld. 

Groente en fruit gingen naar de 
veiling. Voordat m'n vader ziek 
was, bracht ik veilingbriefjes voor 'n 
transportbedrijf bij de tuinders. Oat 
was drie dagen in de week, op maan
dags, woensdags en vrijdags. De 
transporteur kwam van de veiling 
met paard en wagen en gooide leeg 
fust I bij de tuinders neer, maar die 
had geen tijd en dan bracht ik op 'n 
ouwe transportfiets die veilingbrief
jes van de waarde wat 't opgebracht 
had bij de tuinders. In de zomer had 
ik 'n hele hand vol briefjes voor alle 
tuinders. Want die had 'n paar bak 
worteltjes en die had bessen, die had 
pruimen, die had peren, en die ... Zo 
gingje door 't hele dorp heen natuur
lijk en dan kreeg ik daar iedere keer 
'n kwartje voor en zodoende had ik 
op twaalf jaar al een fiets bij mekaar 
gespaard. En die fiets kostte toen 
f 37,50. M'n broer was twee jaar 
ouwer toen ie z'n eerste fiets ver
diend had, omdat ie in z'n kinder
jaren graag vissen ging bijvoor
beeld. Die zorgde voor 'n maaltje 
panharing en voor 'n palinkje en 
zulke dingen, maar daar was ik weer 
geen liefhebber voor. Ik was liever 
langs de weg. 

I fust = vat, verpakking, baal 

FRUIT 

Appelen en peren werden bij de 
bakker in de oven gedroogd, als er 
geen brood meer in was. Oat moest 
al vroegtijdig opgegeven worden, 
want er waren natuurlijk veel men
sen die van die gelegenheid gebruik 
maakten en in de Sint-Nicolaas had 
ie geen tijd meer, dan moest ie taai
poppen en speculaaspoppen bakken. 
Je kreeg weI 'n seintje als ie eraan toe 
was. Het waren winterprodukten ... , 
dus of ze nou de eerste of de laatste 
week van november gedroogd wer
den. 

Ais zoete appeltjes hadden wij 
thuis hele mooie oranje appeltjes. 
Die waren om te drogen, want die 
moesten eigenlijk 'n houtvrucht 
hebben; 'n zure appel die had veel te 
veel vocht in 'm, die kon je heel 
moeilijk bij 'n bakker kwijt, dat 
duurde te lang; ook de wrange pere
soorten kon je langdurig bewaren. 
Winterperen werden in de kelder op
geslagen en wekelijks nagezocht op 
rijpheid of rot. Gieser Wildemannen 
en winterjannen werden gedroogd. 
Winterjannen was al meer een pro
bleem. Die aten we ook als waterbol
len. Oat waren originele winterpe
ren die met huid en steel in heet 
water werden gekookt zonder enige 
toevoeging. Dan waren die peren 
gaar en dan kon je ze als het ware zo 
aan 't steeltje uit de pan of van je 
bord plukken. En dan was 't van 
binnen sappig, watersap. Waterbol-
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len noemden we dat, echt waterbol
len. Ze werden gegeten bij aard
appelen en vet. Ik zou 't nou nie
mand aanraden om nog 's te pro
beren om waterbollen te eten, want 
wij vonden ze vroeger al niet zo 
smakelijk. 

Peren om te drogen werden door 
de jongens - dus door de kinderen 
- geschild; die gingen bijna alle
maal in vieren en dan 't klokhuis 
emit, 't steeltje eraf, want die steel
tjes werden apart op tafel bewaard; 
die gingen weer in de kachel of in 't 
fornuis. En de schillen die waren 
voor de geit of de kippen. Voordat de 
bakker de wijk inging - dan had ie 
z'n oven nog op 'n bepaald aantal 
graden - dan legde ie al die appel
tjes of peren omwijd uit op z'n 
broodplaten. Die gingen dan in die 
afkoelende oven. Als die d'r de hele 
nacht in gezeten hadden, dan had je 
heel veel kans dat ze al goed droog 
waren. Maar 't gebeurde ook veel 
dat de bakker de wijk in geweest was 
om z'n brood uit te venten en dat ie 
om half vijf of vijf uur bijvoorbeeld 
weer een deegje plaatkoeken of 'n 
deegje beschuit moest maken. En 
dan werden die appeltjes weer van 
de platen afgeschoven; dan gingen 
ze op zolder boven de oven en daar
na de nacht weer omwijd op die 
platen. 

Die gedroogde appeltjes, die 
peren en die selderie werden alle
maal in gesloten bussen bewaard. 
Pmimen werden ook nog gedroogd, 
maar dat was 'n langdurig proces; 
daar werden pruimen van de derde, 
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vierde kwaliteit voor gebruikt. Je 
had weI's overvolle bomen en van 
dat overvolle grut had je eigenlijk 
meer pit als pruimen. Omdat er niets 
van de oogst verloren mocht gaan en 
omdat ze aan de boom al zowat hin
gen te verdrogen, werd dat kleine 
grut gedroogd. K waliteitspruimen 
werden natuurlijk naar de veiling ge
zonden, want tuinders hadden de 
vruchtbomen en dergelijke echt 
voor de verkoop. De schroot was dus 
voor intern gebruik. Je kreeg ook 
weI's wat van een tuinder. "Ohjoh, 
moetje moeder geen pruimen inma
ken of moet je 'n middagje pruime
pap eten?" Oat was echt schroot 
voor direct gebruik. En daar was 
men ook nog heel blij mee, want 
alles wat weinig kostte dat werd heel 
dankbaar aanvaard. 

Zondags kwam er vaak wat 
extra's op tafel; het was een gewone 
zaak dat dat verzorgd werd van een 
produkt van de tuin, als het er was; 
het teveel werd ook verwerkt. Dan 
werden we verrast op groente met 
appel of peer, gewoon klare zoete of 
zure appeltjes die aangemaakt wa
ren met pijpkaneel en suiker bijvoor
beeld. Appeltjes en peertjes, dat ging 
nog al eens om de week. Oat was 
gewoon als traktatie bij 't gewone 
gerecht of als toetje. Zo kon het dus 
gebeuren dat er een boom met het 
soort Fonse peren - een klein en 
vroeg soort-rijp ging worden; deze 
waren slecht houdbaar, gauw rot en 
melig. Dus werd er wat bedacht om 
ze niet te laten rotten. Er werd een 
kleine fles rooie bessensap uit de 



kelder gehaald, een paar scheppen 
suiker erbij en een aantal kilo's van 
die onsmakelijke melige peren 
klaargemaakt, alles dooreen ge
kookt en warempel het was weer een 
aanvulling als groente: perepap! We 
moesten met alles genoegen nemen 
wat het bedrijfje voortbracht, dus 
veel tweede en derde soort artikelen 
en ook 'n halfrotte appel of peer. Val 
van pruimen werd ook weI licht 
gekookt voor het afdoen van de huid 
en het ontdoen van de pit, en dan 
tweederde vruchten en een-derde 
suiker; dit had een houdbaarheid van 
een paar dagen. Het was een toetje 
bij custardvla of bloempap. Rijpe 
peren en appelen, soms overrijp of 
rot, werden ook weI geschild, ge
wassen in heet water en dan een
derde suiker. Ze waren een paar 
dagen houdbaar in de kelder en een 
traktatie voor de zondag bij vIa. 

Ais je bessen had zoals wij zwarte 
bessen, dan maakte je ook nog zwar
te bessenwijn, en van rooie bessen 
bessensap. Rooie bessensap dat kon 
je zien dat had 'n rooiere kleur als 
zwarte bessenwijn ... , die was don
kerder. Rooie bessensap werd veel
vuldig gemaakt in de tuincentra 
vroeger. Bij rooie bessen ging geen 
suiker. Aan zwarte bessen werd sui
ker toegevoegd en dan werd 't 'n 
echt gistingsproces; dat had veel 
meer een wijnsmaak. 

Door m'n moeder werd ook 
zwarte bessenwijn gemaakt, niet 
veel, maar voor als er feestdagen 
waren, bijvoorbeeld kerstmis, oud-

jaar; dan werd er een fles zwarte 
bessenwijn aangesproken en van 
tevoren gemixt met een fles goed
kope rode wijn om meer te krijgen; 
dat deelde meer uit: Het was niet 
sterk maar best lekker. Ais traktatie 
werden ook weI gewoon klare zoete 
of zure appeltjes, die al aangemaakt 
waren voor de maaltijd met pijpka
neel en suiker, als een soort bowl met 
de zwarte bessenwijn verdund en als 
je 't erg lekker wilde maken, dan kon 
ernog 'n scheutje ranja bij, dan werd 
't 'n echt feestdrankje. 

De zwarte bessen werden ge
plukt, gewassen en in 'n grote pan 
gedaan en dan werden ze gekookt tot 
'n zekere temperatuur; 'n goede 
kook erover. Dan werden ze in doe
ken - echte, witte doeken - ge
daan en 't sap werd opgevangen in 
een pan. D'r mocht niet een, geen 
enkel pitje meer in zitten, want dat 
zou zware gisting veroorzaken; dat 
was een probleem om zo min moge
lijkgistingtekrijgen. 'tMoestecht 't 
bestand van ouderdom krijgen, maar 
het mocht niet gisten gaan, zo min 
mogelijk. Wanneer dat gistingspro
ces doorliep en de fles was te vol 
gevuld dat de bruis niet wegkon, nou 
dan kwam er zoveel spanning op, dat 
't gebeurde dat de kurk eraf vloog. 
Daarom moest die wrongel van de 
bessen dus echt door 'n doek uitge
knepen worden en dan werd suiker 
toegevoegd; die suiker moest opge
lost zijn. En dan moest je het in 'n 
pan laten staan, dat 't echt afgekoeld 
was. En dan werd 't pas in flessen 
gegoten en die werden met een kurk 
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afgesloten. Die flessen werden goed 
gereinigd met lauw sodawater -
desnoods met zand en wat fijn grint 
- om ringen die aan de binnenzijde 
waren ontstaan van eerder gebruik, 
weg te werken, want er werd alle
maal oud materiaal voor gebruikt, 
ook weer uit bezuinigingsoogpunt. 
Ais er enig vuil achterbleef, dan 
werd je gewekt, want veelal was de 
kelder onder een bedstee gebouwd 
en als er wat niet goed was, dan 
vloog de kurk tegen de bedstee
lanis 2 of de fles aan stukken van het 
kelderbord op de vloer. Ook de kur
ken werden uitgekookt, want als ze 
'n seizoen op zo'n fles gestaan had
den, dan waren die ook al niet meer 
zo best van kwaliteit. D'r zat natuur
lijk aanslag aan van die wijn en er 
kwam 'n afsluitschimmellaagje 
boven in de fles onder de kurk. Kon 
je de kwaliteit van de wijn aan zien. 
Goede wijn behoeft geen krans zeg
gen ze, maar hier moest er wei 'n 
krans zijn, anders was de kwaliteit 
niet goed. Ais daar niks gebeurde, 
dan kon je zo zien: dat is een dooie 
fles wijn. 

Ais je 'n avondje visite had, van 
de buren bijvoorbeeld, dan was 't 
echt 'n wedstrijd onder mekaar. 
"Meid, dan moet je nou m 'n wijn es 
proeven." Dan stond de datum op 't 
etiket, wanneer 't vervaardigd was. 
"Dit is nou van vorigjaar en dit is van 
twee jaar terug." En zo werd 't dan 
gekeurd. En dan was 't: "0, dat is net 
'nmuskaatje", weetje wei; danzater 

effen 'n pikant smaakje aan. 
Zwarte bessen werden dus ge

kookt, maar rooie bessen werden 
enkel geweld. Ze werden gewassen 
en in een grote pan, welke ieder 
gezin vroeger had, met het aanhan
gend water langzaam op 'n zekere 
temperatuur gebracht. Afkoelen, 
daama een katoenen doek spannen 
over een emmer of grote pan en dan 
laten uitdruppen tot al het sap door 
de gespannen doek was gezakt; nog 
even met de schuimspaan nadruk
ken en dan rechtstreeks in de fles. 
Ook weer in schone flessen en ook 
zo mogelijk met geschoonde kurken 
of nieuwe kurk en dan bewaren in 
het donker in de kelder. Daar ging 
dus geen suiker bij. Dan had je nog 
wei 'ns 'n enkele keer de kans dat er, 
ondanks dat er niks aan toegevoegd 
was, 'n zogenaamd dranksmaakje 
aan was. Rooie bessensap werd 
zondags veel bereid als bessenpap. 
Dat sap werd dan aangevuld met een 
papje van sago en kokend water, dat 
het lekker veel werd, en effen dikker 
en prolIiger. Konje zo je lepel wei in 
recht zetten. Dat was maagvullend 
voor een dikke buik en het water 
kwam gewoon uit-de drinkwaterbak 
die het hemelwater vergaarde ... 

Van rooie bessen werd ook nog 
jam gemaakt, want met aile mogelij
ke middelen werd geprobeerd om de 
voorraad voedsel uit eigen oogst te 
winnen. D'r was enorm veel werk 
aan allemaal, maar die arbeid had 
men zelf. Er ging veel tijd en nauw-

2 bedstee-Ianis = planken van de bedbodem 
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keurigheid mee gepaard. Men was in 
die dagen kon je weI zeggen, nou 
niet op 't gemak uit, maar op 't 
doelmatige. Dat stond altijd voor. In 
't gezin moest d'r voor gewerkt 
worden, door iedereen. Toen moest 
je 't echt verdienen. 

De rooie bessen werden dus ook 
gekooktendaarwerd 'nhoeveelheid 
suiker aan toegevoegd en 'n soort 
bindmiddel. Dan krijg je dus echte 
dikke jam. Maar dat werd niet aIleen 
met rooie bessen, dat werd ook met 
kruisbessen zo gedaan. En dat werd 
met aardbeien gedaan. Dat werd met 
kersen gedaan, indien men die bezat. 
Maar er waren heel weinig kersen in 
deze contreien. 'n Enkele tuinder 
had als versiering 'n morellenboom, 
maar dat was zo'n spreeuwenvan
ger, dat is nooit zo 'n succes geweest 
bij de tuinders hier. Al die vruchten 
werden geschoond, gesneeen, ontpit 
- bij pruimen - gekookt en som
mige soorten samen gekookt, bij
voorbeeld appelen met aardbeien, 
pruimen met rabarber, pruimen met 
bessen. Suiker erbij, langzaam sud
deren, afkoelen, in ouwe jampotten 
en afsluiten met een soort vet; eerst 
smelten en dan een dun laagje op de 
jam. 

VIS 

Wijdenes lag langs het Usselmeer. 
Voor 'n paar jaar terug hebben ze de 
haven van Wijdenes weer helemaal 
in de ouwe situatie teruggebracht. 

3 zegen = net 

Daar was ik als kind heel veel. Da
gen ben ik aan die haven aan 't ansjo
visdoppen geweest. In 't voorjaar 
dan kwam de eerste panharing; dat 
duurde zo ongeveer ' 'n maand. En 
dan had je later 'n periode - dat 
ging allemaal in peri odes - had je 
bot. En dan had je geep; die waren 
ook in scholen met heel mooi weer 
langs de kust te zien; dan kon je ze zo 
zien zwemmen. In 't voorjaar had je 
de Volendammers, die vissersmen
sen dus die aan 't Usselmeer woon
den, die met de zegen 3 langs de kust 
kwamen. 

Wij werden als kind van huis uit 
al naar de dijk gestuurd. "Ze zijn 
daar an 't zegenen, help de vissers de 
zegen binnenhalen en neem 'n em
mer mee." Wij woonden ongeveer 
driehonderd meter van de dijk. Daar 
konden we de mast boven de dijk uit 
zien steken. Ais je d 'r naartoe holde, 
dan waren ze al bezig om dat net uit 
te leggen vanaf de glooiing van de 
dijk en dan gingen ze zo 'n hele ronde 
boog maken en dan kwamen ze daar 
weer terug bij de dijk. En dan moch
ten we aan die zegen helpen trekken, 
want dat ging, als er vee I haring in 
die school aanwezig was, ook vrij 
zwaar. Dat was 'n attractie voor ons 
om mee te helpen trekken. Maar die 
Volendammers waren d 'r natuurlijk 
ook weI blij mee. En waar turf was, 
was ook brand. Die keken niet op een 
harinkje. Bij de een kreeg je 'n mid
dagje, en de ander die gooide je 
emmer vol, want die zegen was soms 
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zo rijk beladen, dat ze d'r zelf geen 
raad mee wisten, dat ze ze nauwe
lijks in de born van 't schip bergen 
konden. 

Die panharing werd schoonge
maakt en gebakken of gekookt om 
direct te eten; meestal gebakken, 
want gebakken haring was lekker
der. Gekookte vis was zo'n graten
pakkerij; daar waren we allemaal 
niet zo voor, maar koken gebeurde 
weI's als je veel had. Je at er dan 
natuurlijk 'n paar dagen van, van die 
panharing. Maar die gebakken ha
ring - of gebakken geep - werd 
ook wellangdurig in 't zuur gelegd. 
Dan werd dus 'n grote schaal uit de 
kast gepakt en dan gingen er bijvoor
beeld dertig, veertig haringen in die 
gebakken waren. Dan mochten ze 
niet te lang gebakken zijn, want er 
mocht niet te veel bruin aan zitten. 
Ze moesten eigenlijk 'n beetje mooi 
blanke rug houwen. En dan werden 
ze in azijn gelegd. Die werden dus 
niet gegeten zolang er nog verse 
voorraad was, want die kon je bij
voorbeeld met veertien dagen nog 
weI eten uit de azijn vandaan, niet 
veellanger, want ze waren niet spe
cifiek ingelegd. Maar ze moesten 
natuurlijk weI onder de azijn blijven. 
En daar werd ook weer nauwkeurig 
naar gekeken. M'n vader en m'n 
moeder en m 'n broer en zusters wa
ren allemaal gek op vis, maar ik had 
erblijkbaaral 'npaarkeerteveel van 
gegeten, want ik was er niet zo gek 
meer op. Maar die zure panharing, 
nou dat was nog mijn lekkerste lie
velingskost. 
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Haringen werden ook gedroogd. 
Dan werden de ingewanden d'r uit 
gehaald en bleef de kop eraan. Ze 
werden gewassen, kort gezouten -
niet lang want anders gingen ze drui
pen van de zoute pekel - en dan 
afgedroogd. Aan de achterkant van 
de kop prikte je ze met een dun, 
langwerpig stokje van achteren door 
de keel, door de bek. Zo werden ze 
aan stokjes geregen om te drogen, 
zo'n twaalf, vijftien oftwintig stuks, 
net hoe lang 't stokje was en hoe 
groot je rookvat was. Eerst 'n paar 
dagen bij goed weer in de zon han
gen en daama in een provisorisch 
rookhok roken. Dat rookvat was 
gewoon 'n groot ijzeren vat waar de 
beide bodems uit waren. Onderin 
lagen allemaal stenen, waar 'n half 
eivormig gat in gemaakt was waar 
van alles in verbrand werd: hout, 
takken, bladeren en ander tuinvuil 
dat branden wou. D'r werd ook nog 
weI ' s een turf bijgelegd om 't roken 
te bevorderen. De vis sen werden 
allemaal in rijen bovenop dat vat 
gehangen en zo gerookt. Originele 
vissersmensen die voor eigen voor
ziening palingen, makreel en derge
lijke vissen rookten - maar dat was 
meer aan de Noordzeekant - had
den d 'r een kap op. Wij niet, maar ja, 
wij hadden dat maar provisorisch 
natuurlijk. Die gerookte vis smaakte 
rokerig, maar was niet taai; ze waren 
als het ware gaar gestoomd. 

En dan had je ook nog haring en 
schar en geep, die zuiver en aIleen in 
de buitenlucht gedroogd waren en 
dus niet met rook in aanraking kwa-



men, maar die waren aan bederf 
onderhevig; die kon je niet langer 
bewaren als 'n dag of vier, vijf. Die 
gedroogde vis werd zo rauw gege
ten. Je moest ze uit mekaar trekken. 
Schar moest je knippen, zo taai 
waren die dingen gedroogd soms, 
maar: "Als je jong bent, geef je maar 

PRODUKTEN VAN DE SLACHT, 
EIEREN 

Rundvlees werd vroeger in de arbei
dende klassen praktisch niet opge
diend vanwege de hoge kosten; dat 
was meer voor de boeren en beter 
betaalden. Het werd weI's gekocht 

als ervrijbank was, en dan 
wat meer, en onder vet be
waard. Er waren toen 
meer varkens- en paarde
slagers als rundslagers. 
En schapevlees was niet 
overal in de slagerswinkel 
te verkri jgen. We kochten 
een keer per twee weken 
zeven pond spek, kinne
bakspek,omdatdatgoed
koop was, en acht pond 
paardevet, allebei voor 
een gulden. Dan moest ik 
op moeders fiets naar 
Hoom naar de slager. Ais 
traktatie werd ook weI's 
schapevlees opgediend; 
dat was duurder. In de 
crisisjaren werd er in de 
werkverschaffmg vlees in 
blik beschikbaar gesteld 
tegen lage prijs. 

Demonstratie van het vroegere visroken op het 
tendn van het Zuiderzeemuseum volgens 

aanwijzingen van oudere informanten 

Huisslacht kwam hier 
niet bij de tuinders of in 
arbeidersgezinnen voor, 

ook niet bij burgers, niet hier aan de 
Westfriese kant; alleen een ouwe of 
zieke kip die neigde dood te gaan, 
werd voor eigen gebruik geslacht. 
Zelf hadden we acht a tien kippen 
voor de eieren en voor de verkoop, 
en ook een haan voor broedeieren en 

een knauw meer", zei moeder. Spek
bokking ging op een andere manier; 
dat moest via de rokerijen gebeuren. 
Dat werd van huis uit niet gedaan. 
Daar kwamen ze weI mee venten 
langs de huizen indertijd, want je 
had speciale visboeren. 
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voor het fokken. Die broedeieren 
werden verkocht aan particulieren 
en jaarlijks zetten wij ook een kip op 
eieren. Dan hadden we er weer jon
ge kippen bij. De haantjes werden 
opgegeten. Voor ons zelf werden er 
maar 'n enkele keer eieren gebruikt. 
Vader en moeder hadden ze wat 
vaker dan de kinderen. Ik: weet nog 
weI dat ik, toen ik veertien jaar was, 
bi j een tuinder was, die tevens kippe
fokker was. Daar werden de eieren 
in een pan met kalk langdurig be
waard voor de tijd dat er minder en 
geen eieren werden gelegd. Maar 
hoe dat precies werkte, dat weet ik 
niet. 

In begin '24 weet ik nog dat vader 
en moeder 'n jong geitje, 'n bokje, 
opkweekten langs de berm van de 
weg met wat schillen en afval tot de 
herfst. Toen moest 't bokje weg, 
want toen begon 't gras en de voe
derpositie weer geld te kosten. 't 
Bokje werd naar de slager gebracht 
en geslacht. Dan had je van eigen 
voorziening enige maaltjes geite
vlees thuis, want 'n bokje woog mis
schien tien, twaalf pond schoon 
gewicht aan vlees en de rest was 
benen en huid. Wat daarvan over
bleefdathadjemet 'n week, veertien 
dagen in 'n gezin op. Oat was niet 
om duurzaam te bewaren. Als 't 

gebeurde dan werd 't onder vet ge
zet, en vanzelf 't goedkoopste vet, 
paardevet. 

Vlees werd hier dus niet gerookt, 
alleen op boerderijen die van ouds
her zelfkaasden. Voor dat kazen had 
men warm waternodig. Datkon niet 
opeenkachel. Met 'nketel water doe 
je natuurlijk niks. Die kuipen, ton
nen, kaasbakken moesten natuurlijk 
ook allemaal schoongemaakt wor
den, dus dan hadden ze doorgaans 
zo'n grote ketel aan 'n hangijzer in 
de schoorsteen boven 'n open vuur 
hangen. Daar kon weI veertig, vijf
tig, zestig liter water in4. De rook die 
om de ketels heen ging, die trok naar 
boven waar de zijen spek en de 
hammen hingen. Ik: heb het oak weI 
meegemaakt dat ik gedroogd en 
gerookt paardevlees bij 'n boer heb 
meegegeten, die 't ook zo deed. 

Daar waar meer kinderen waren, 
die hadden zoveel mogelijk hun 
eigen melkvoorziening. 'n Geit kon 
je op 'n heel klein terreintje gebrui
ken en d'r waren natuurlijk de we
gen met bermhooi. En wanneer je 
geen melk van de geit had 'n bepaal
de periode in de winter dat de geit 
moest drogen, dan werden we naar 
de dichtstbijzijnde boer gestuurd. 
Oat was 'n heel rijke boer bij ons op 
'tdorp. Danmoesten we 'nlitermelk 

4 Een andere correspondent van het P.J. Meertens-Instituut, die veehouder was in 
een plaats in de omgeving (nl. Sybekarspel) en bij wie vroeger kaas op de boerderij 
gemaakt werd, meldde dat men de melk voor het kaasmaken altijd op een bepaalde 
temperatuur moest brengen. Daarvoor verbrandde men dagelijks een bos takken, en 
wat stukken hout of een paar turven onder de mengketel van honderd liter. Omdat 
er elke dag rook was, kon tegelijk het spek gerookt worden. Het zelf roken van het 
vlees hield volgens hem bij de veehouders op toen er niet meer zelf gekaasd werd. 
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halen; dat was enkel maar voor de 
koffie. Ik weet nog heel best dat de 
melk drie centen was 'n hele liter. 
Maar als dan in de winterdag wat 
minder aangevoerd werd, dan kreeg 
je de mededeling: "Jongen, zal je 
tegen je moeder zeggen dat met de 
maandag de melk drieeneenhalve 
cent wordt". Nou dat ging je als kind 
door merg en been heen, want 'n 
halve cent was een rib van het lijf. En 

je had ook dagen dat de melk eigen
lijk geen drie centen opbracht, maar 
ja, dan werd er voor 'n liter weI drie 
centen berekend. Die halve centjes, 
die werden opgespaard, want oh 
wee, als je vier centen gaL. je kon 
die boer niet lastig vallen om 'n 
hallefie terug. Zulke dingen, dat 
staat me nog zo best voor de geest 
allemaal. 
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W.J. VAN VARIK (1894-1987) 
Oegstgeest (Z.-H.) * 

Mijn vader was bij de post, maar van 
beroep was hij eigenlijk tuinder. Hij 
had zijn opleiding tot tuinder bij een 
warmoezier 1 hier in Oegstgeest ge
had. Daarna is hij voor zichzelf 
begonnen te tuinen; op huurland, 
niet op eigen land. We woonden toen 
in de Leidsebuurt; dat is een gedeelte 
van Oegstgeest. Maar aan dat tuinen 
van hem kwam al gauw een einde, 
toen de OOllenteelt hier in opkomst 
was. 

In die tijd begon Oegstgeest zich 
ook tot een forenzendorp te ontwik
kelen. Overal waar maar grond te 
vangen en te grijpen was, kochten de 
exploitanten grond op; zo is mijn 
vader zijn land kwijtgeraakt. Ner-

gens kon hij meer grond krijgen. 
Mijn grootvader had nog een stuk 
grond van ruim een hectare in de 
duinen bij Katwijk. Daar kon mijn 
vader nog weI bollen telen. Maar die 
grond werd hoe langer hoe minder 
geschikt voor de teelt van bollen, 
doordat de waterleiding er grondwa
ter aan onttrok. Mijn moeder zag 
toen helemaal niks meer in de 001-
lenteelt. "Bollenteelt, dat is wind
handel!" zei ze. 

Zo is mijn vader van armoe bij de 
posterijen terechtgekomen. Daar
naast had hij een stuk land aan de 
Rijnsburgerweg gekocht; dat was 
toen nog een landweg. Daar heeft hij 
ook een huis laten bouwen. Dat was 
eind '99. Ik was toen een jongen van 
een jaar of vijf. In het voorjaar van 
1900 zijn we daarin getrokken. We 
woonden er helemaal buiten. Toen 
mijn vader daar dat huis ging bou
wen, zeiden ze op Oegstgeest: "Die 
vent is gek, die gaat daar midden in 
het weiland wonen. Je krijgt daar de 
wind van aIle kanten! Niet om uit te 
houden." Nou, koud was het er! 
Maar daar wende je weI aan. 

* Gemterviewd op 13 december 1979. De heer Van Varik stelde er prijs op te 
vermelden dat de volgende tekst een bewerkte weergave van een gesprek met hem 
was en geen door hem geschreven stuk. 

1 warmoezier = tuinder, groentekweker 
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Aan de Rijnsburgerweg lag ruim een 
are grond. De tuin lag rondom in het 
weiland; het was ook weiland ge
weest toen mijn vader het kocht, 
maar vader tee Ide er van alles op, 
want iedereen die vroeger de be
schikking had over een stukje grond 
bij zijn huis, gebruikte dat om groen
te te telen. Dat was hier overal zoo 

Van eigen teelt hadden we bij
voorbeeld snijbonen, herebonen, 
andijvie; die werden door mijn 
moeder ingezouten, aanvankelijk in 
tonnen, later in grote Keulse potten. 
Worteltjes konden we niet telen, die 
werden pierstekig, en radijzen ook, 
dat ging ook niet. Kroten ging weer 
weI goed. En zuring en postelein 
ook; die maakte mijn moeder in fles
sen in, die vooraf gezwaveld wer
den. We hadden ook aardappelen, 
maar die konden we niet genoeg 
telen voor het hele jaar; dat was maar 
tot halverwege de winter. En verder 
hadden we nog een hele massa 
vruchtbomen. 

De opbrengst van de tuin scheel
de weI eens het ene jaar of het ande
re. Ais het bijvoorbeeld een hele 
droge zomer was, was de oogst niet 
zo groot, want het was zavelige klei
grond. Maar over het algemeen is 
poldergrond prima om op te telen. 
De grond werd ook altijd goed 
bemest met de mest van het varken. 
Mijn vader had een hok voor het 
varken gebouwd, een nachthok met 
een loop. Dat moest natuurlijk gere
geld uitgemest worden. De mest 

2 gries = gebroken graan, grof meel 

werd dan op een hoop gezet en die 
ging in het voorjaar over de tuin. 

Het mesten van een varken was hier 
niet gebruikelijk. Niet iedereen had 
zo'n groot stuk land dat hij een var
ken kon houden en Oegstgeest was 
toen over het algemeen erg arm. Er 
waren een heleboel mensen die geen 
varken konden bekostigen. N aast 
ons woonde bijvoorbeeld een man 
met een stuk of zeven, acht kinderen. 
Die man kon echt geen varken mes
ten. Dat ging niet. Mijn vader heeft 
het vanaf 1900 gedaan, toen hij dat 
huis had met die tuin die rondom in 
het weiland lag. Maar het heeft maar 
een paar jaar geduurd, want toen er 
steeds meer huizen in de buurt ge
bouwd werden, mochten we geen 
vee meer houden en de huisslacht 
werd ook na enkele jaren verboden. 

In de voorzomer - in mei denk 
ik, maar dat weet ik niet precies meer 
- kocht mijn vader een big op de 
markt. Ais het varken nog klein was, 
liep het in de wei achter het huis, 
want vader had een accoordje met de 
boer van dat weiland gemaakt, dat 
het varken en de geiten in zijn wei 
mochten grazen. Werd het varken 
groter, dan ging het op het mesthok. 

Het varken werd gevoerd met 
gries 2, maar als de aardappels ge
rooid werden, kreeg het kriel. Dat 
werd in de veevoerketel gekookt; 
daarna ging het in de trog. Griesmeel 
haalde mijn vader in de stad met de 
'bollenkros'. In de bollenteelt wer-
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den veel manden gebruikt. Daar 
hadden ze van die lange wagens 
voor, niet breed, maar weI heel lang, 
waar zo'n stuk of vier, vijf van die 
manden op konden staan, achter 
elkaar. Oat heette een bollenkros. 
Die hadden we nog en daar ging mijn 
vader dan mee naar de stad om meel 
te halen. 

Behalve het varken hadden we 
nog twee geiten; niet voor de slacht, 
maar alleen voor de melk. Van 
koeien was natuurlijk geen sprake. 
Ik ben met geitemelk groot gewor
den hOOT! WeI hadden we een hele 
toom kippen. Die hadden een ren in 
de tuin bij het huis, maar er was een 
gaatje in de schutting en zo gingen ze 
ook de wei in om hun kostje te vin
den. Elk jaar werd er een kip te broe
den gezet; de haantjes die er dan bij 
waren, werden gebraden. De kippen 
hadden we voor de eieren. De eieren 
werden voor later gebruik weI inge
legd in een pot gevuld met een oplos
sing van waterglas en water. Van de 
slachtkippen 3 werd soep gemaakt. 

PRODUKTEN VAN DE SLACHT 

November was echt de slachtmaand. 
Vande slacht zelf heb ik nooit wat 
gezien. Oat gebeurde allemaal als ik 
naar school was. Dan kwamen er 
twee kerels uit Oegstgeest. Ais ik ' s 
morgens naar school ging, kwam ik 
die kerels tegen onderweg. Ze had
den een groot etui om hun buik 
hangen en daar staken al die messen 

in. Ik dacht dan: "Daar gaat mijn var
kentje!" Ais ik daarna om een uur of 
twaalf thuis uit school kwam, was 
het ergste al gebeurd. Dan stond de 
ladder al in de schuur tegen de muur 
met een balk er overheen. En het 
varken hing doormidden gesneden, 
met z'n kop naar beneden. Je kon 
alles zien zitten: de lever en de nie
ren en ZOo Oat moest allemaal eerst 
besterven. 

Die eerste dag werd er niets an
ders gemaakt dan bloedworst. Oat 
deed mijn moeder. Het bloed werd 
opgevangen in een emmer. Behalve 
varkensbloed ging er roggemeel en 
zout door, en dobbelsteentjes spek, 
ook afkomstig van het varken. Die 
hele zaak, dat sop of liever gezegd 
die pasta, want dat was het, werd in 
lange zakjes gedaan, niet in darmen, 
maar in een smal, linnen zakje van 
zo'n tien centimeter doorsnee en 
ongeveer vijfendertig, veertig cen
timeter lang, niet langer, want die 
dingen moesten in het veevoerfor
nuis kunnen. Daar werden ze in ge
kookt. Oat veevoerfomuis stond in 
de schuur. Er zat een grote ketel in, 
die veertig liter kon houden. Die 
werd van onderen gestookt en als het 
water aan de kook kwam, gingen de 
zakjes worst erin. Ik weet niet hoe
veel of er waren, drie of vier mis
schien. Oat weet ik niet, maar ik 
weet weI, dat je de eerste dagen niet 
anders dan bloedworst at. De plak
ken bloedworst, van een centimeter 
dik ongeveer, werden gebraden in de 

3 slachtkippen waren kippen die uitgelegd waren 
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koekepan en die kreeg je op het 
brood. Niet bij de warme maaltijd 
gelukkig; het bleef bij broodbeleg. 
De eerste dag yond je het lekker, de 
tweede dag yond je het ook nog weI 
Iekker, maar de derde en de vierde 
dag kon je die bloedworst niet meer 
zien. Maar ja, die moest op, want 
opgehangen in de kelder waren ze 
maar ongeveer een week houdbaar. 
De buurman aan de overkant kreeg 
ook weI eens een bloedworst, en als 
die ging slachten, kregen wij weer 
balkenbrij. Wat de bestanddelen 
daarvan waren weet ik niet. Van 
onze andere buur - die boer die 
achter ons woonde - kan ik me niet 
herinneren dat we daar ooit mee ge
wisseld hebben. WeI had mijn vader 
altijd de zoutkuip van hem te leen; 
die was weI een meter hoog. We 
spraken af, wanneer hij hem nodig 
had en wanneer wij hem dus konden 
gebruiken. 

De volgende dag kwamen ze om 
'af te hakken' , zoals ze dat noemden. 
Dan werd het varken in delen ge
splitst. Dat waren: de achterham
men, de schouderhammen, de kin
nebakshammen en de zijden spek, 
en van die laatste waren er weer vier: 
twee zijden buikspek en twee zijden 
rugspek. Het werd allemaal inge
zouten. Dat was een heel karwei, 
want het gebeurde allemaal met de 
hand. Ik geloof dat mijn vader en 
moeder dan de hele nacht doorwerk
ten, want het vlees moest zo gauw 
mogelijk klaargemaakt worden met 
het oog op bederf. 

In de ham men zaten de gewrich-

ten nog. Die smeerde mijn vader 
heel dik in met zout en peper, want 
dat waren heel tere punten. Rondom 
de botten die bloot lagen, kon het 
eerst bederf optreden. Daarom kreeg 
dat een extra beurt. En als de hele 
reutemeteut dik gezouten was, dan 
werd er pekel gemaakt in die grote 
ton van de buurman, want zelf had
den we zo'n ding niet. Die pekel 
moest een zeker gehalte hebben, 
zoveel kilo zout op zoveelliter wa
ter. Ik weet niet meer hoe sterk. Die 
hele zaak ging in de ton, en behalve 
dat, ook nog de oren en de poten en 
het staartje. De nieren niet, dat was 
een van de produkten die direct na de 
slacht gegeten werden, en de tong 
ook. 

Later als de hammen en het spek 
voldoende gezouten waren - hoe 
lang dat duurde weet ik niet precies, 
weI een paar weken dacht ik - dan 
ging mijn vader ermee naar de sla
ger; die rookte het hele varken van 
ons. Ais het terugkwam, werd het 
opgehangen in de kast. Mijn vader 
had een kastje getimmerd, 'de spek
kast' , op zoldertegen de schoorsteen 
van de achterkamer aan. Die was 
denk ik een meter breed ongeveer en 
zo'n zestig centimeter diep en onge
veer een meter hoog. Een kastje met 
een losse deur en een deur met hor
regaas ervoor, zodat de lucht circu
leren kon; dan was er geen kans op 
bederf. De hammen en het spek 
hingen daar volkomen droog. Het 
rook verrukkelijk als je over die 
zolder heenliep! 

De ham werd meestal zondags 
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deksel 

Een van de mogelijke vonnen van een spekkist of spekkast 

gebruikt. Dan sneed mijn vader of 
mijn moeder - maar meestal deed 
mijn vader het - er zo 'n stuk uit en 
dat werd gekookt. Daar werden lap
jes van gesneden en die werden bij 
de warme maaItijd gegeten. Dat was 
heerlijk. Doordeweeks werd ook 
wei eens ham gekookt. Ais we bij
voorbeeld grote bonen hadden, tuin
bonen, van die dikke weet je wei, 
daar ging wei eens een stuk kin
nebaksham in. Dat werd gelijk met 
die bonen gekookt. Dat was eten, 
daar at je je ongans aan! 

Ik geloof niet dat we ooit ham als 
broodbeleg hadden. Dat was met het 
spek precies hetzelfde; dat werd uit
gebraden. Moeder en ik waren niet 
zulke grote speketers. Het buikspek 
ging best; dat was mager spek en dat 
was heerlijk bij bruine bonen en der-
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gelijke kost, winterkost. Maar dat 
vette spek waar helemaal geen aasje 
vlees aan zat, ... In het begin, nou ja, 
dan at je dat weI. Maar ik had er 
gauw genoeg van en mijn moeder 
die kon er al helemaal niet tegen. 
Halverwege het voorjaar hingen er 
nog weI zijden spek in de kast. Die 
waren voor mijn vader. Die vond dat 
niet erg, want die at het met plezier. 

Van het kopv lees en een groot 
stuk van de lever werd hoofdkaas 
gemaakt. Dat gebeurde ook meteen 
na de slacht. Toen we het later in de 
stad gingen halen, sprakje van 'zure 
zuIt', maar hier op Oegstgeest zei
den we 'hoofdkaas' . Ik weet niet hoe 
het gemaakt werd, maar ik weet wei 
dat het allemachtig lekker was. Er 
zat kopvlees door dat gemalen was, 
en er zat lever door en Joost mag 



weten wat allemaal nog meer. Dat 
papzootje ging in stenen kommen; 
soms ook in pUddingvonnen als 
mijn moeder er niet genoeg had, en 
dan werd het met azijn overgoten, 
zodat het helemaal onder de azijn 
stond. Door die azijn was het enige 
weken houdbaar. Het smaakte zuur; 
het heette niet voor niks zure zult. 
Maar het was verdraaid lekker. Daar 
kreeg je nooit genoeg van. Het werd 
in plakjes gesneden al naar de vonn 
waar het ingegoten was. Ais het bij
voorbeeld in een ronde kom opge
steven was, werd het doonnidden 
gesneden en dan werden er van de 
kanten af plakjes afgesneden en die 
kreeg je op je boterham. Ik heb van 
mijn leven nooit lekkerder zure zult 
gegeten dan bij ons thuis. 

Nadat de hoofdkaas gemaakt 
was, werd ook de rookworst ge
maakt. Dat moest gauw gebeuren, 
want die ging niet in de pekelton. Br 
ging alleen zout door en die lieten we 
roken bij de slager. Het eerste jaar 
dat we een varken slachtten, deed 
mijn moeder het "Op z'n Gronings'; 
ze ging dus 'metworst' maken. 
Metworst moest gedroogd worden, 
maar bij ons ging dat niet, omdat wij 
geen schouw hadden. Wij hadden in 
de keuken een schoorsteen met een 
kolenfomuis eronder; er zat een luik 
in om te luchten als de kachel te hard 
ging. Mijn moeder had een lijntje ge
spannen en de worst op een rijtje 
naast de schoorsteen gehangen. Ik 
weet nog goed, dat we toen een kat 
hadden die een keer op de pomp 
gesprongen is en van de pomp op de 

pannenplank, omdat hij van die 
plank af net aan de worst kon vreten. 
Toen ik binnenkwam, hoorde ik 
ineens een plof. Sprong die kat zo 
naar beneden op de keukenvloer! 
Die smeerde hem natuurlijk. 

Maar wat die worst betreft, het 
hele recept zoals het gemaakt moest 
worden, was piekfijn gevolgd, maar 
de worsten werden niet droog bij 
ons. In Groningen werden ze hard, 
maar bij ons bleven ze zacht. We 
hebben ze toen zo gauw mogelijk, 
hals over kop op moeten eten. Dat 
weet ik nog heel goed. 

In Groningen had je op de boe
renerven in de woonkamer een grote 
schouw staan, waar stokken inge
hangen konden worden om alles te 
drogen. Hier deden ze het op de 
boerderi jen anders. Beneden hadden 
ze hier ook een schouw, maar op 
zolder was er een rookkast. In die 
rookkast waren deuren en er zaten 
ook latten in. De rook van het vuur 
van beneden vulde de kast en ging 
door de schoorsteen weer naar bui
ten. In zo'n rookkast werd het hele 
varken in stukken en brokken gehan
gen en daar bleef het tot het goed 
was. Maar die rookkasten vond je 
aIleen nog in oude boerderijen uit de 
zeventiende, achttiende eeuw. Toen 
ons huis gebouwd werd, was dat al 
uit de tijd. 

Die metworst was dus een mis
lukking. Later toen we rookworst 
gingen maken, ging het beter. Die 
worst werd gemaakt van het vlees en 
spek dat na het athakken van het var
ken overbleef. Dat werd gemalen, er 
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gingen zout en kruiden door en dat 
werd in dannen geperst. Er was een 
vrouw op Oegstgeest, die de dannen 
op kwam halen als het varken ge
slacht was. Dat mens maakte die 
darmen helemaal schoon. Ben vieze 
geschiedenis hoor. En als ze dan 
schoon waren, kwam ze ze weer 
terugbrengen. Dan kon de worst ge
maakt worden. 

We hadden een vleesmolen waar 
je een worsthoorn op kon zetten. 
Daar werd zo'n dann opgeschoven 
die aan een punt dichtgebonden was 
met een touwtje. De massa die worst 
moest worden, ging door de vlees
molen heen en liep zo langzamer
hand in die darm, net zo lang tot hij 
lang genoeg was. Dan ging het touw
tje erom en had je worst. Die werd 
gerookt bij de slager. Hoe lang hij 
gerookt werd, heb ik geen idee van, 
maar we kregen hem meestal be
trekkelijk gauw terug. Rookworst 
werd bij de wanne maaltijd gegeten, 
bijvoorbeeld bij snijbonen met 
worst, en bij zuurkool en dergelijke 
kost. Maar hij werd ook weI gekookt 
op het brood gegeten. 

Na het afhakken had je ook nog 
de karbonaden en de krabbetjes. Die 
werden direct erna voorgebakken, 
aIleen maar even voorgebakken, 
niet door en door gaar dus. En dan 
gingen ze in een grote Keulse pot 
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met reuzel. Die reuzel was van tevo
ren gesmolten. Het hele zaakje 
moest onder de reuzel zitten. Dat 
bleef ook een hele tijd goed, want die 
karbonaden kwamen aIleen zondags 
op tafel. En de krabbetjes gingen in 
de soep. 

Maar het slachten van dat varken 
heeft bij ons niet zo heel lang ge
duurd, want al heel gauw toen we 
aan de Rijnsburgerweg woonden, 
werden er naast ons huis, een klein 
stukje verder, meer huizen ge
bouwd. In 1903 kregen we al buren. 
Toen de bouw toenam, werd het 
houden van vee verboden; je mocht 
geen vee meer houden. Dus de gei
ten gingen weg en het varken mocht 
ooknietmeer. De kippenkonden we 
nog weI houden. Bovendien werd 
ook de huisslacht verboden, want er 
was in Leiden een abattoir gebouwd 
en daar moest Oegstgeest toen zijn 
huisslacht naar toe brengen. Er 
moest in Leiden geslacht worden. 
Die heerlijke ham die we van het 
varken hadden, kregen we toen niet 
meer, die was weg. En die heerlijke 
zure zult kregen we ook niet meer. 
Al die lekkere dingen, potverdikke
me, die heerlijke krabben, karbo
naden en dergelijke, die kregen we 
niet meer. Toen moest mijn vader 
vlees van de slager halen, lappen of 
weet ik wat. 



FRIESLAND 

Wat de zelfvoorziening betreft vertoonde Friesland aan het begin van deze 
eeuw vee I overeenkomsten met het westen van het land. Evenals in West -Ne
derland was de omvang van de eigen voedselproduktie er niet bijzonder 
groot, was de vleesconservering er vrijwel uitsluitend een aangelegenheid 
van boeren en was ook de verduurzaming van groente en fruit niet algemeen 
ingeburgerd. 

Met de naam 'Friesland' wordt in deze studie overigens niet aan de hele 
provincie gerefereerd. Er wordt een gebied mee aangeduid dat een groot deel 
van de provincie omvatte en dat ten aanzien van de eigen voedselproduktie 
ongeveer gelijke kenmerken vertoonde. Dit betekende niet dat de zelfverzor
ging overal en bij elke bevolkingsgroep uniform was. Aangezien de verschil
len in de zelfvoorziening zich niet scherp aftekenden, kan niet exact aange
geven worden waar het gebied ophield. Net als bij de vorige regio's was er 
sprake van een geleidelijke overgang van het ene gebied, waar de verduur
zaming geen dominerende plaats innam, in een ander waar een intensievere 
toepassing van de conservering plaatshad. 

am deze redenen wordt hier met' Friesland' een gebied aangeduid, waar
van de kern aan het begin van deze eeuw in het westen, midden en zuiden van 
de provincie lag en waar de veeteelt overheerste. Ten noorden en oosten van 
dit kerngebied lagen uitgestrekte regio's waar men zich in de landbouw niet 
alleen op de veehouderij toelegde. In het noorden kwamen naast gemengde 
landbouwbedrijven ook veel akkerbouwbedrijven voorl, waardoor de zelf
voorziening in een aantal opzichten op die van Groningen en Zuidwest
Nederland leek. Hoe verder oostwaarts, hoe sterker de overeenkomst werd 
met de zelfvoorziening van Oost-Nederland tot deze er uiteindelijk niet meer 
van te onderscheiden was. Het meest oostelijke deel van de provincie kan in 
deze studie daarom ook beter bij het oosten van het land gerekend worden. 

Behalve de hier in het kort aangegeven regionale verschillen in de zelf
voorziening van Friesland bestonden er ook verschillen in tussen boer, bur
ger en arbeider en tussen stad en platteland. 

De overeenkomsten in de zelfvoorziening tussen Friesland en het westen van 
het land vallen voor een deel te verklaren uit de dominerende positie van de 
veeteelt in beide gebieden. In het algemeen leende het gemengde landbouw
bedrijf, en in wat mindere mate ook het akkerbouwbedrijf, zich gemakkelij
ker voor een omvangrijke vorm van zelfverzorging dan een veeteeltbedrijf. 

I Het grondgebruik in Nederland 1912, p. 126 - 127. 
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Op de eerstgenoemde bedrijfstypen was in ruime mate allerhande veevoer 
aanwezig, waardoor de produktie van dierlijke voedingsmiddelen - naast 
die van de plantaardige - meestal geen probleem vormde. Op een veeteelt
bedrijfkon de verbouw van gewassen echter helemaal ontbreken, waardoor 
het voorzien in eigen aardappelen en groenten soms niet tot de mogelijkhe
den behoorde. Omdat de veehouderij zich in deze gebieden bovendien altijd 
sterk op de markt had gericht, was men er traditioneel veel minder op zelf
voorziening ingesteld dan in het oosten en zuiden van het land. De bevolking 
was daardoor eerder met het betalingsverkeer vertrouwd geraakt en stond in 
het algemeen ook meer open voor invloeden en produkten van buitenaf. 

Aangezien de veeteelt minder arbeidskrachten vergde dan de akkerbouw 
ofhet gemengde bedrijf, woonden er op het platteland vrij veel burgers die 
onaihankelijk van de landbouw waren en was de samenleving er in sociaal 
opzicht vrij gedifferentieerd. Zowel in het westen van het land als in 
Friesland was de plattelandsbevolking dan ook veel minder een agrarische 
bevolking dan in Groningen of in het oosten, zuiden of zuidwesten van het 
land. De dorpen beschikten al vrij vroeg over slagers, bakkers en winkeliers, 
en in tegenstelling tot Oost- en Zuid-Nederland oefenden de ambachtslieden 
hun bedrijf er volledig gescheiden van de landbouw uit. 

In het westen en in Friesland hebben zich echter ook van elkaar afwijken
de ontwikkelingen voorgedaan die wat de conservering betreft weliswaar tot 
een zelfde uitkomst hebben geleid, maar die toch zo verschillend waren dat 
een afzonderlijke behandeling van beide gebieden de voorkeur verdient. Een 
belangrijk punt van verschil was bijvoorbeeld het proces van verstedelijking, 
dat zich vooral in West-Nederland sinds het einde van de negentiende eeuw 
in sterk verhoogd tempo voltrok. Weliswaar had Friesland ook in het ver
leden een stedelijke ontwikkeling gekend, maar in de negentiende en twin
tigste eeuw bleef het urbanisatieproces hier ver achter bij het westen. Hoe
weI de verstedelijking, zoals we bij de bespreking van het westen zagen, niet 
altijd direct tot beeindiging van de huishoudelijke conservering hoefde te 
leiden, heeft ze voor velen weI het einde van de zelfvoorziening ingeluid. 
Aangezien dit proces zich in die tijd in Friesland echter slechts in beperkte 
mate voordeed, lijken hiernog andere factoren mede verantwoordelijk te zijn 
geweest voor de beperkte betekenis van de zelfvoorziening. 

Noch uit de literatuur, noch uit de vragenlijsten krijgt men de indruk dat er 
omstreeks 1900 op het Friese platteland een hechte traditie bestond die ge
richt was op volledige zelfvoorziening. Van een omvangrijke conservering 
op huishoudelijk niveau was in dit gebied dan ook geen sprake. Op beperk
tere schaal kwam er weI zelfvoorziening voor. Zo werden soms aIleen het 
vlees of de aardappelen voor eigen gebruik geproduceerd; ook kon het zijn 
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dat men sommige produkten vaak niet voor een heel, maar slechts voor een 
gedeelte van het jaar voor het eigen gezin voortbracht. 

De per groep verschillende mogelijkheden tot zelfvoorziening hingen 
sterk samen met de afstand van iedere sociale groep tot het agrarische bedri jf. 
Voor de boeren uit het kemgebied bijvoorbeeld vormde de eigen produktie 
van vlees en melk geen probleem. Weliswaar werden deze veeteeltprodukten 
op de bedrijven niet speciaal voor de zelfvoorziening voortgebracht, maar het 
gedeelte dat het boerengezin voor de eigen voeding nodig had, kon gemak
kelijk achtergehouden worden alvorens de rest werd verhandeld. 

Soms, maar lang niet altijd, werden er door de veeboeren ook wat aardap
pelen en groente voor eigen gebruik geteeld; hoe verder naar het oosten en 
noorden toe, hoe frequenter dit gebeurde. 

Zoals uit het interview met de heer Gerbrandij blijkt, slachtte men op de 
boerderijen in het kemgebied vroeger vaak een koe en een of twee varkens 
per jaar voor eigen gebruik. De koe werd meestal aan de rundveestapel van 
het bedrijf onttrokken, waardoor men zich aanvankelijk de financiele lasten 
minder realiseerde. Bij de varkensslacht lag dat wat anders. Zowel op de vee
teeltbedrijven van West-Nederland als op die van Friesland werden betrek
kelijk weinig varkens gehouden 2. Ais men er al een varken hield, was dit uit
sluitend voor het eigen huishouden bestemd. Doordat er namelijk in Noord
Holland en Friesland met een zekere regelmaat besmettelijke varkensziekten 
uitbraken, zoals vlekziekte en varkenspest, was men er op de veeboerderijen 
huiverig voor om de varkenshouderij uit te breiden. Deze ziekten woedden 
over het algemeen heviger op de zwaardere dan op de lichtere gronden, reden 
waarom de meeste varkens in Friesland op de oostelijke en zuidelijke zand
gronden werden gehouden 3. 

Ook wat melk en melkprodukten betreft, waren de boeren lange tijd over
wegend zelfvoorzienend geweest. Nog aan het einde van de negentiende 
eeuw was de eigen produktie van boter en kaas, naast die voor de handel, op 
de boerderijen zeer gebruikelijk geweest, maar de snelle opkomst van de zui-

2 In 1904 lag het aantal varkens per 100 inwoners in de provincies die tot deze 
gebieden behoren, het laagst; Noord-Holland telde er 3, Zuid-Holland 9 en 
Friesland 12, tegen bijvoorbeeld 25 in Overijssel, 31 in Gelderland (Varkenshou
derij in Nederland 1906, p. 11). 

3 Varkenshouderij in Nederland 1906, p. 13,24,26,32. Werden er gemiddeld 
genomen in heel Nederland in 1910 per 100 ha grond 59 varkens gehouden en in 
het, in het oosten van Friesland gelegen landbouwgebied (de Friese Wouden) 62, 
in de overige drie Friese landbouwstreken was dit gemiddelde cijfer lager dan de 
helft, namelijk in de zuidwestelijke Klei- en Veenweidestreek respectievelijk 24 en 
28 stuks en in de noordelijke Kleibouwstreek zelfs maar 19 stuks per 100 ha (Het 
grondgebruik in Nederland 1912, p. 194, 196). 
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velfabrieken in Friesland had hieraan omstreeks de eeuwwisseling al vrijwel 
een einde gemaakt; geen ander gebied in Nederland heeft zich wat de zui
velproduktie betreft zo snel geYndustrialiseerd als Friesland4

• Dit was ten dele 
een gevolg van de crisis die het zuivelbedrijf in de laatste decennia van de 
negentiende eeuw trof. Door de opkomst van de margarine, maar vooral ook 
door de slechte naam die de Friese boter had gekregen als gevolg van het 
mengen van kwaliteitsboter met inferieure soorten, had deze een groot deel 
van zijn afzetgebieden verloren. Door de zuivelproduktie in fabrieken te 
concentreren waar een uniform produkt gemaakt kon worden, dat bovendien 
aan strenge controle onderworpen kon worden, hoopte men zijn verloren po
sitie weer te kunnen herstellen. Aan de andere kant was de Friese landbouw 
net als die uit West-Nederland traditioneel sterk op modemisering van het 
bedrijf gericht. De vroege beeindiging van de huisslacht in dit gebied, die 
zich hier volgens de heer Gerbrandij kort na de eerste wereldoorlog voltrok, 
zal daar eveneens een gevolg van zijn geweest; de inwerkingtreding van de 
Vleeskeuringswet in 1922, die keuring van het dier voor en na de slacht ver
plicht stelde 5

, zal de huisslacht zijn laatste aantrekkelijkheid hebben doen 
verliezen. 

Onder de burgers kwam de eigen voedselvoorziening rond 1900 maar in be
perkte mate voor, zelfs op het platteland. Zelden werd er door hen bijvoor
beeld een varken of koe voor het eigen gezin gemest. WeI conserveerde men 
soms enkele groenten, maar omdat de grond in Friesland minder geschikt 
voor tuinbouw was moesten deze er meestal speciaal voor gekocht worden. 
Deze loskoppeling van zelfvoorziening en conservering, die zich niet alleen 
in de steden blijkt te hebben voorgedaan, maar ook in sommige streken op het 
platte land - en dan meestal als eerste bij de burgerij - hebben we eerder6 

als een ontwikkelingsfase leren kennen van de conservering. In dergelijke 
gevallen conserveerde men de groenten duidelijk niet, omdat men met grote 
overschotten te maken had die men niet wilde laten bederven. Aan het 
conserveren lag eerder een vrije keus ten grondslag. Dit moet ongetwijfeld 

4 In 1905 werd in Friesland nog slechts 100 van de in totaa124.500 ton kaas op 
de boerderijen gefabriceerd; in het westen van Nederland was toen nog aanzienlijk 
meer dan de helft van de kaas afkomstig van de boerderij (vgl. Bieleman 1906, p. 
13 - 14). 

5 Elders werden slachtingen voor eigen gebruik meestal vrijgesteld van keuring. 
Voor Friesland bestond deze vrijstelling niet, omdat hier veelvuldig een bepaalde 
blaasworrnziekte in de organen werd waargenomen, die een groot gevaar opleverde 
voor de gezondheid van de mens (ENSIE deel 7, p. 28). 

6 Vgl.p27-34. 
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in verband gebracht worden met de minder centrale positie die de landbouw 
in de Friese samenleving innam. Verder was ook het vri j vroege ontstaan van 
het winkelapparaat in Friesland van betekenis. Net als in het westen be
schikten veel dorpen er omstreeks de eeuwwisseling over een zelfstandig 
slagersbedrijf, een of meer bakkers en dergelijke. Naar het oosten toe werd 
er in de vragenlijsten vaker spontaan melding gemaakt van het ontbreken van 
dergelijke ambachtslieden in de dorpen. 

Ook de landarbeiders waren omstreeks de eeuwwisseling voor het meren
deel op de koop van voedingsmiddelen aangewezen. Ais gevolg van de crisis 
in de zuivelproduktie leefde deze groep in grote annoede. Voordien had het 
veeteeltbedrijf altijd voor voldoende vast of seizoensgebonden werk ge
zorgd. Tijdens de crisis zagen velen zich gedwongen van het platte land weg 
te trekken, met als gevolg dat de visserijbevolking van Lemmer bijvoorbeeld 
zich gedurende de periode ca. 1870 - 1902 vrijwel had vertienvoudigd 7• Noch 
degenen die wegtrokken, noch zij die achterbleven hadden het best. Het voor
zien in eigen behoeften lag voor hen vaak niet binnen de mogelijkheden, met 
als gevolg dat er door deze groep vaak heel sober gegeten werd. Een corres
pondent uit het Zuidfriese dorpje Oranjewoud merkte bijvoorbeeld op: 
"Onder de boerenarbeiders zonder grond werd zeer annoedig en eenzijdig 
gegeten. Ze aten geen v lees of spek." Vooral in het kemgebied beschikten zij 
niet, of niet in ruime mate, over grond voor eigen gebruik 8• Omdat de bodem
gesteldheid zich hier bovendien minder leende voor de verbouw van aardap
pelen en groente, gebruikten ze hun grond veelal om er schapen ofkoeien op 
te weiden 9

• Sommige arbeiders mochten voor hun schaap ook het weiland 
van de boer gebruiken. De dieren werden echter meestal niet voor de eigen 
vleesvoorziening gehouden, maar voor de verkoop. Gesteld kan dan ook 
worden dat niet alleen de eigen produktie van plantaardige, maar ook van 
dierlijke voedingsmiddelen in dit gebied zelfs bij de landarbeiders niet erg 
gangbaar was. 

N aar het oosten toe werd de verbouw van gewassen en het mesten van een 
varken voor eigen gebruik weer meer gebruikelijk, maar ook daar deed men 

7 Hak 1988, p. 42 - 43. 

8 De beschikbare cijfers gelden helaas meestal voor de hele provincie en niet voor 
de kleinere regio waarvan in deze studie sprake is. Over de hele provincie gezien 
beschikte omstreeks 1910 weliswaar 65% van de gehuwde landarbeiders over 500 
m2 grond of meer, een oppervlakte waarbij een omvangrijke vorm van zelfvoorzie
ning mogelijk was, maar tussen het kerngebied, het noorden en het oosten van de 
provincie deden zich in dit grondgebruik vrij aanzienlijke verschillen voor (Het 
grondgebruik in Nederland 1912, p. 15, 17 - 18). 

9 Algemeen overzicht van den oeconomischen toestand ... 1908, p. 86,91. 
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dat volgens een correspondent uit Kollum (Friese Wouden) niet altijd voor 
eigen gebruik. Het kwam bijvoorbeeld nog al eens voor dat men zich, tegen 
de tijd dat het varken geslacht kon worden, uit geldgebrek genoodzaakt zag 
om het te verkopen. WeI kregen de arbeiders vaak wat vlees van de boer mee 
naar huis als deze geslacht had, maar uit het hiema volgende interview blijkt 
dat dit meestal niet 
de beste stukken 
waren 10. Over het 
algemeen lag het 
vleesverbruik dan 
ook laag bij de 
Friese arbeiders, 
behalve natuurlijk 
bij degenen die de 
maaltijd bij de boer 
gebruikten en daar 
meestal gewoon 
aan tafel mee aten. 
Daarbij werd de 
goedheid van de 
boer vaak afgeme
ten aan de grootte 
van het stuk spek 
dat uitgereikt 
werd. In de arbei
dersgezinnen zelf 
was het echter 
geen vetpot. De 
burgers aten over 
het algemeen weI 
alle dagen vlees, 
vooral spek, maar 
de porties waren 

Uitdelingsavond van de spekclub 
van MunnikenzijI, 1951 

volgens enkele spontane opmerkingen in de lijsten meestal niet groot. Vaak 
werd in deze regio ook het goedkope, kwalitatief meestal minder goed be
kend staande Amerikaanse spek gegeten 11. 

In sommige streken van Friesland bestonden er voor de armen bijzonde
re manieren om aan spek of vlees te komen. Zo deelden liefdadigheidsin-

10 V gl. p. 233. 

11 Vgl. Jobse-van Putten 1976, p. 3 - 4. 
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stellingen in de slachttijd soms stukken spek uit aan hulpbehoevenden. Ook 
werden er omstreeks de eeuwwisseling 's winters vaak schaatswedstrijden 
gehouden, waarbij de prijzen uit spek, of ook weI uit brood of bonen 
bestonden. Heel wat armen deden eraan mee; sommige deelnemers waren 
zestig of zeventig jaar oud, een enkeling zelfs boven de tachtig 12. Dit 'spek
ri jden', zoals het weI werd genoemd, kan als een uitwas van de armoede 
beschouwd worden. Ook na de tweede wereldoorlog werden er in sommige 
Friese plaatsen nog speciale voorzieningen getroffen om het benodigde spek 
op tafel te krijgen. Net zoals we dat in Groningen zijn tegengekomen 13 

bestond er soms de mogelijkheid om lid te worden van een spekclub 14. Van 
de wekelijks gelnde bedragen van de leden werden er in november of tegen 
Sinterklaas of kerst een aantal varkens gekocht. Nadat deze geslacht waren, 
volgde een uitdelingsavond waarop ieder zijn portie spek kon komen afhalen. 
Hoewel men zeker niet uit weelde tot deze spekclubs toetrad, vormde in die 
tijd over het algemeen niet meer de armoede het hoofdmotief van het 
lidmaatschap; het aspect van de gezelligheid was minstens zo belangrijk. 

Hoewel de sociale verschillen in de huishoudelijke conservering zich het 
sterkst bij de vleesconservering manifesteerden, deden ze zich - zoals hier
na nog zal blijken - ook bij de inmaak van groente voor. Deze sociaal gedif
ferentieerde situatie lijkt in Friesland bij de groenten extremer te zijn geweest 
dan in het westen van het land. De sociale verschillen in het Friese con sump
tiepatroon hingen samen met de verschillende positie die de tuinbouw in 
Friesland en West-Nederland innam. Terwijl Noord- en Zuid-Holland de 
belangrijkste tuinbouwproducenten van Nederland waren, was de groente
en fruitteelt in Friesland nauwelijks van enige betekenis 15. In 1910 waren er 
in de Friese Klei- en Veenweidestreek, die het kemgebied van deze regio 
vormden, zelfs dorpen waar geen tuingrond aangetroffen werd 16, omdat de 
bodem er minder geschikt voor was. Opmerkelijk was dan ook dat sommige 
groenten hier vaak niet zoals elders, van het platteland naar de stad, maar van 
de stad naar de verschillende dorpen gezonden werden 17. Met name rond 

12 Keizer 1976, p. 59 - 60. 

13 Vgl. p. 159-160. 

14 Het P.J. Meertens-Instituut bezit kranteknipsels uit de jaren zeventig waarin het 
levendig functioneren van de uitdelingsavonden wordt verslagen in verschillende 
plaatsen van zowel de provincie Groningen als de provincie Friesland. 

15 Beschrijving van den tuinbouw in Nederland 1906, p. X. 

16 Het grondgebruik in Nederland 1912, p. 124. 

17 Beschrijving van den tuinbouw in Nederland 1906, p. 182. 
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Leeuwarden werd de groenteteelt, althans voor Friese begrippen, intensief 
beoefend 18. 

Het gevolg van de weinig ontwikkelde positie van de tuinbouw in dit ge
bied was, dat de dagelijkse consumptie van groente hier lang niet zo 'n van
zelfsprekende zaak was als op het platteland in het westen van Nederland. De 
arbeiders lieten liever een geit, schaap of zelfs een koe op hun grond weiden, 
dan dat men oog had voor een gevarieerde moestuin, wat ongetwijfeld ook 
samenhing met de bodemgesteldheid en met de traditie van dit gebied. Ais 
men al groente gebruikte, dan waren dit voomamelijk peulvruchten, wor
telen, knolraap en dergelijke. Omdat men over het algemeen echter te arm 
was om meer dan het allemoodzakelijkste te kopen, was een maaltijd zander 
groente voor velen geen uitzondering. 

Vormde de armoede in West-Nederland voor de minst welgestelde 
groepen de belangrijkste dri jfveer om in de eigen behoeften op het gebied van 
de groente te voorzien en deze zo veel mogelijk te conserveren, in Friesland 
schijnt men de zelfverzorging van groente in het algemeen van minder belang 
geacht te hebben. Herhaaldelijk is in de vragenlijsten te lezen: "Er werd 
vroeger geen, weinig of zeer weinig groente in de arbeidersgezinnen gege
ten", opmerkingen die we ook weI uit andere regio' s ontvingen, maar niet uit 
het westen van het land. Aardappelen, veel aardappelen, met wat gesmolten 
vet of stip 19, en sOpenbrij 20 toe, daaruit bestond voor velen in hoofdzaak de 
warme maaltijd. Wie wat grond tot zijn beschikking had, zorgde dan ook bij 
voorkeur voor aardappelen. Een correspondent uit Nijeholtpade deelde bij
voorbeeld mee: "De kleine man yond het een eer wanneer hij zijn eigen aard
appelen kon verbouwen; dat was niet aIleen om economische redenen, maar 
het gaf ook een beetje aanzien". De laatste opmerking geeft weer blijk van 
de al vele malen ter sprake gekomen identiteitsfunctie van de zelfvoorzie
ning. ~e wijst er overigens ook op, dat deze correspondent niet afkomstig was 
uit het kemgebied van Friesland. Nijeholtpade ligt in het zuidoosten van de 
provincie waar de stand van de zelfvoorziening aan het begin van deze eeuw 
vrijwel gelijk was aan die van Oost-Nederland. De trots op de zelfvoorzie
ning die uit bovenstaande opmerking spreekt was niet karakteristiek voor het 
kemgebied van Friesland. 

Het is begrijpelijk dat het conserveren van groente onder de hierboven ge-

18 Beschrijving van den tuinbouw in Nederland 1906, p. 175. 

19 stip = saus, zo m9gelijk op basis van wat gesmolten vet, aangelengd met water 
of karnemelk, maar vaak kwam bij de armere groepen ook een mengsel van meel, 
water of karnemelk en een of andere smaakstof, veelal mosterd, voor. 

20 sfipenbrij = karnemelkse pap 
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geven omstandigheden een veel minder op de voorgrond tredend ver
schijnsel was dan op het platteland van het westen van Nederland waar de 
dagelijkse groenteconsumptie een algemener verschijnsel was. De ver
duurzaming van groente was in Friesland zeker geen onbekend fenomeen; zo 
waren bijvoorbeeld het inzouten of drogen van sperziebonen, het maken van 
zuurkool vrij gangbare conserveringsmethoden21 , maar over het algemeen 
gebeurde het conserveren op beperkte schaal; ook deden niet alle bevolkings
groepen eraan mee. Het aanleggen van een voorraad groente die garant stond 
voor het dagelijks gebruik gedurende een heel jaar was een verschijnsel dat 
eigen was aan gebieden waar de groenteteelt zich tot een redelijk peil 
ontwikkeld had, en waar men jaarlijks in de oogsttijd te maken kreeg met een 
surplus aan groente, dat men zo snel mogelijk moest verwerken om bederf 
te voorkomen. 

Met de fruitteelt was het in Friesland zo mogelijk nog slechter gesteld dan 
met de groenteteelt. De kennis om tot een goed produkt te komen, ontbrak 
veelal. Alleen de boeren in de zand- en veengebieden hadden om hun boer
derijen wat fruitbomen staan, die deels voor eigen gebruik, deels voor de 
verkoop in de stad bestemd waren; als onderbeplanting werden weI rode bes
sen verbouwd 22• Appels en peren waren nog het meest bekend. Voor zover 
men er de beschikking over had, werden ze - volgens de gegevens uit de 
vragenlijsten - vers gegeten, op zolder bewaard of gedroogd. Van bijzon
dere conserveringstradities bij het fruit kan in Friesland niet gesproken 
worden. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de conservering aan het begin van 
deze eeuw bij het merendeel van de Friese bevolking geen dominante posi
tie in de voedselvoorziening innam. Zoals te verwachten is, was de omvang 
van de zelfvoorziening bij de boeren het grootst, maar evenals in het westen 
kan ook bij hen niet gesproken worden van een algemeen streven dat gericht 
was op volledige zelfvoorziening. 

21 Vgl. kaart 1 op p. 11 en Bongers-Van H6vell1985, bijlage 4a. 

22 Beschrijving van den tuinbouw in Nederland 1906, p. 179 - 180. 
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G.M. GERBRANDU (1902-1988) 
Nijland (Frl.) * 

De bevolking van ons dorp bestond 
voor ongeveer een derde uit landar
beiders, een derde uit burgers en een 
derde uit boeren. Mijn vader was 
boer. We hadden een groot bedrijf; 
veertig hectare ongeveer. Allemaal 
veehouderij. Op het bedrijf werden 
schapen gehouden en varkens en 
melkvee. Maar overwegend melk
vee. Veertig hectare, dat betekende 
ook veertig koeien, want het was ge
bruikelijk: een koe kon leven op een 
hectare land. Maar mijn vader wou 
niet te veel krachtvoer aankopen; 
zesendertig koeien was het hoogste 
wat vader had. Ik had er later op 
hetzelfde bedrijf weI vijfenveertig. 
En mijn zoon die er nu woont, heeft 
er zeventig, vijfenzeventig. Maar hij 
koopt veel meer krachtvoer aan. De 
verhouding tussen het krachtvoer en 

* Geinterviewd op 23 november 1979 
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de melk ligt nu gunstig bij vroeger 
vergeleken, maar nu krijgen we 
weer te veel melk. 

Mijn vader en moeder hebben tot 
aan 1914 zelf de hele zuivel ver
werkt. Maar een uniforme partij 
kaas ging toen veel meer opbrengen 
dan die afzonderlijke kaas. Daarom 
zijn ze ermee opgehouden. 

Zelfboter en kaas maken, dat was 
toen een bijzonderheid. Mijn ouders 
en nog een boer in Friesland waren 
de enige twee die de melk nog zelf 
bewerkten op het bedrijf. Anderen 
lieten de melk allemaal naar de zui
velfabriek gaan. Dat was niet ineens 
gegaan, maar druppenderwijs. Weet 
je wat er vroeger bij ons gezegd werd 
van de boeren die de melk naar de 
fabriek stuurden? "Dat geeft magere 
portemonnees en dikke boerinnen!" 
Want kaasmaken en botermaken 
was het werk van de vrouw, en dat 
was een hele kluif hoor, voor die 
boerinnen. 

Voor bouwland of groenteteelt 
leende de grondsoort zich hier niet. 
Op een beetje groente na, zoals kool 
en sperzieboontjes, werd alles ge
kocht van de groenteboer; ook boon
tjes meestal nog. Die sperzieboon
tjes werden weI ingelegd; dat waren 
dan zoute boontjes uit het vat of de 



kruik. En van kool werd zuurkool 
gemaakt. In de eerste wereldoorlog 
is moeder de boontjes gaan wecken, 
aIleen voor de wintermaanden maar. 
Dat heeft ze tot na de tweede wereld
oorlog gedaan. Fruit at men voor zo
ver de eigen tuin het voortbracht: 
appels, peren en pruimen. Het werd 
zelden gekocht. Per jaar werden er 
bij ons een koe en twee varkens 
geslacht voor een gezin van vader en 
moeder, drie kinders, een inwonen
de knecht en een inwonende dienst
bode. Op boerderijen met minder 
inwonend personeel en zo, werd weI 
samen met familieleden een koe 
geslacht en dan kreeg ieder de helft 
daarvan, want zo'n koe woog weI 
een driehonderdvijftig, vierhonderd 
kilo geslacht gewicht. Ben varken 
woog geslacht honderdvijftig tot 
tweehonderd kilo. 

Arbeiders of burgers mestten zelf 
geen varken of koe. WeI kochten 
arbeiders soms eens een lam en dat 
mocht dan bij de boer vet worden in 
de wei, maar onze arbeiders hebben 
dat nooit gedaan. De dokter kocht 
van ons elk jaar een half varken, dat 
we zelf hadden gerookt; de andere 
helft van dat varken werd vooral 
meegeconsumeerd door de mensen 
die in de hooioogst hielpen, want die 
maaiers gebruikten veel spek. De so
ciale opvattingen van de boer wer
den toen gemeten naar de grootte 
van het stuk spek dat gegeven werd. 
Je was pas een goeie boer wanneer 
ze een flink, groot stuk spek kregen. 

SLACHTPRODUKTEN VAN DE 
KOE 

Ik ben in '02 geboren; de jaren na 
1910 heb ik bewust meegemaakt. 
Toen was ik acht jaar. Wanneer er 
een koe geslacht was, nou dan ston
den wij er met de neus bij. Ik zeg vee I 
'wij' , want ik heb een tweelingbroer 
en dan is hij erbij inbegrepen. De koe 
werd steeds geslacht in november en 
de varkens in de wintermaanden 
januari, februari. De koe die geslacht 
werd, was gemest of geweid op het 
eigen bedrijf. Vandaar dat vader 
erbij wegliep, wanneer die koe de 
hals werd uitgesneden of het gena
deschot kreeg, want daar was hij ja
renlang vriendelijk mee omgegaan, 
he. 

De koe werd geslacht in de 
schuur. Daar bleef hij een, twee 
dagen hangen. Daama werd het in 
stukken gehakt en naar de kelder 
gebracht. Wanneer het vlees in de 
kelder kwam, mocht het niet warm 
meer zijn van de natuurlijke warmte 
van het dier. Het was ook veel mak
kelijker te snijden, als het helemaal 
afgekoeld was. Het was dan zo ste
vig als kaas haast. Dat was ook lek
ker, want van vocht wordt het vlees 
niet beter. 

Het rookvlees en de kop werden 
apart gehouden. Rookvlees dat 
kwam van de schouder en de dijen; 
achterbout en voorbout noemden we 
dat; daar zaten geen batten in. Van 
de kop werd hoofdkaas gemaakt. 
Die werd gekookt, helemaal afge
schard, in kleine stukjes gesneden en 
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daar deed men aIleen zout in. Dat 
kwam in een kom en daar kwam wat 
vet op. Ais het dan koud was, dan 
sneed men dat zo uit de kom. Daar 
deed je niet zo lang mee. We aten het 
de eerste veertien dagen, drie week 
hooguit, na de slacht. Met de kop van 
het varken gebeurde dat precies zo, 
aIleen kwam daar vaak een beetje 
peper door. 

De gedeelten van de koe met veel 
bot erin werden ook apart gehouden; 
daar werd soep van gekookt. Som
migen maakten ook worst, maar dat 
deden wij niet; van de varkens weI, 
maar niet van de koe. Runderworst 
werd altijd warm gegeten. Alles wat 
van de koe kwam, werd trouwens 
gekookt; alleen het rookvlees werd 
rauw gegeten. Bij het varken was dat 
anders. 

Het vIees van de koe, het zoge
naamde pekelvIees, kwam allemaal 
in brokken van misschien weI vijf 
kilo in een grote ton in de kelder. Die 
ton was een bepaaide ton; die bleef 
daar speciaal voor gereserveerd, ook 
wanneer hij leeg was. Daar kwam 
geen karnemelk in, daar kwam geen 
wei in; dat was de pekelton. Die 
brokken bleven daar een dag in voor 
het uitsijpelen van het vocht en de 
volgende dag werd het bloedige 
vocht dat eraf kwam, afgegoten en 
dan kwam er pekel op. Die pekel 
mocht niet van slootwater zijn, ook 
niet van regenwater, maar dat moest 
lopend water zijn, 'rinnend wetter', 
zeiden we in het Fries, dus water van 
de Friese boezem. Mijn vader ging 
dan speciaal met een juk en grote 
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emmers naar het kanaaI; dat lag niet 
zo ver af. In verschillende emmers 
werd het aangedragen. Dat water 
werd niet gekookt. Er kwam zoveel 
zout in dat er een aardappel - niet 
een al te grote, rauwe aardappel
op bleef drijven. Dat was de maat 
voor het zoutgehalte. Die pekel ging 
in de pekelton tot het vIees er heIe
maal onder stond. N a een veertien 
dagen werd de pekel er allemaal 
weer afgegoten en heIemaai verfrist; 
dan volgde er dus weer een peke ling; 
de pekel mocht dan iets lichter zijn. 

De boerin werkte hieraan mee, 
maar wanneer ze ongesteid was, dan 
mocht ze er niet bij. Ik was toen nog 
maar jong, maar later had ik het weI 
door hoe of dat zat. Het werd niet 
uitdrukkelijk zo gezegd. Ze waren 
bang voor besmetting, of overdracht 
van dit of dat. Ik weet het niet pre
cies. Het was een zekere vorm van 
hygiene, of hygiene ... och, zo slor
dig waren die vrouwen ook weer 
niet. Maar men was altijd weI erg 
hygienisch op het vlees. Het werd 
ook niet zomaar op de vloer geIegd, 
maar altijd op krantepapier of zoiets, 
dat het zo zuiver mogelijk bleef. 

Dat pekelvlees, dat vergeet ik niet 
makkelijk, dat was in de winter aItijd 
heerlijk. Maar in het voorjaar, wan
neer het eirid april was, werd de 
smaak er niet beter op. Dan moest 
het eigenlijk op zijn. De lucht boven 
die ton was dan ook niet fris meer. 
Hoe of dat kwam ... ? Of er nou een 
klein beetje bederf aanwezig was 
aan de rand van die ton, ik weet het 
niet. Als vader er van die brokken 
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eigenlijk te lang. 

Op de zolderverdieping, in de schoorsteen ingebouwd 
rookhok van een boerderij te Abbega (Frl.) 

Toen de weck
glazen kwamen, 
zijn we opgehouden 
met zo'n grote hoe
veelheid pekelvlees 
tegelijk te maken. In 
de eerste wereld
oorIog had mijn 
moeder ongeveer 
twintig glazen en 
daar werd toen heel 
wat vlees in gestopt. 
Moeder kookte het 
eerst, dan prikte ze 
het allemaal met 
een york in die gla
zen, deksels erop en 
dan wecken. Af en 
toe, vooral zondags, 
hadden we dan een 
weckglas. Dat vlees 
werd gewoon opge
warmd en dan was 
het klaar. Wanneer 
er eerst een twintig 
glazen weggingen, 
was de hoeveelheid 

uithaalde, waste hij toch altijd se
cuur de handen. En wanneer het in 
het voorjaar warm werd, in april, dan 
werd de pekel nog weI eens een keer 
ververst. Maar op het laatst was het 
echt niet bijzonder lekker meer. 
Daar wou mijn vader weI niet van 
weten, maar wij als kinderen vertel
den het hem wel. Het was niet zo dat 
dat pekelvlees niet meer te eten was, 
maar het lekkerste was eraf. Die 
peri ode van november tot mei was 

v lees die in de pe
kelton ging, kleiner. Het pekelvlees 
was dan misschien in maart op; dan 
had je niet die moeilijke aprilmaand 
meer. Wanneer ze toch warm vlees 
op de boterham wilden eten, kochten 
ze het bij de slager. Maar de slager 
ontdoet het niet van het nodige 
vocht. Die wil het gewicht houden 
he, en van dat vocht wordt het vlees 
niet lekkerder. Nee, dat eigen pekel
vlees, dat was heerlijk! Dat krijg je 
nu niet meer. Mijn vader haalde dan 
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zo 'n brok - of een paar brokken
uit de voorraad en die werden ge
kookt; door dat koken werd er heel 
wat zout aan het vlees onttrokken. 
Anders zou het erg zout geweest 
zijn, maar het was niet zout. Oat 
vlees kreeg je dan's middags bij de 
boterham. Daar zat ook weI eens een 
beetje vet aan, maar het was echt 1ek
ker. 

Het rookvlees - dat waren dus 
die voor- en die achterbouten van de 
koe - ging, voordat het de schoor
steen in kwam, ook in het zout, maar 
dat gebeurde apart. Oat ging niet in 
de pekelton, maar op de stenen 
vloer. Het werd droog gezouten. Oat 
duurde een week of zes misschien. 
Het werd geregeld weer overgezou
ten, zeker twee keer in de week. De 
stukken werden dan opgelicht, dat er 
ook weer zout onder kwam te liggen. 
Het zout werd er niet over gestrooid, 
maar erin gewreven, zodat het door
drong tot het wezenlijke vlees. Dan 
sijpelde er weI wat pekel uit, maar in 
de kelder was een afvoer naar de 
goot. Het was ook van belang dat het 
vlees altijd zo droog mogelijk ge
houden werd, omdat het later in de 
schoorsteen werd gehangen en dan 
drupte het op de kookkachel die 
eronder stond. 

De boeren hadden een speciale, 
brede, gemetselde schoorsteen. 
Daar waren die boerderijen op ge
bouwd. Wij hadden er een, die zeker 
weI anderhalve meter in het vierkant 
was; daar kon je vanaf de zolder 
inkomen. Er was daar een ijzeren 
deur en daarachter waren twee zwa-
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re, ijzeren staven aangebracht, waar 
een lat op gelegd werd. Oat rook
v lees ging midden januari misschien 
in de schoorsteen en het kwam er 
begin mei uit. Er konden in die tijd 
geen kolen gestookt worden, want 
de penetrante lucht van die kolen, 
die mocht niet in het vlees trekken. 
Dan was het niet goed. Daarom 
stond die schoorsteen ook in de 
keuken en niet in de woonkamer 
waar met kolen gestookt werd. Er 
werd alleen op de voormiddag, niet 
op de namiddag gestookt. Omdat wij 
de melk zelf op het bedrijf bewerk
ten, moest er op de voormiddag veel 
gestookt worden. Iedere morgen 
moesten er twee, soms weI drie grote 
teilen water gekookt worden voor 
het boter- en kaasmaken. Voor het 
vlees moest hout en turf gebruikt 
worden; dat gebeurde door mekaar. 
Het hout was gewoon het afval van 
heggen en stekken, en ook het snoei
hout van de bomen op het erf. De 
slagers hebben nu nog weI grote 
schoorstenen waar ze het vlees in 
roken met turf gestookte rook. 
Rookvlees smaakt altijd een beetje 
naar rook. Het moet niette sterk zijn, 
maar wanneer je eraan gewend bent, 
is dat echt een lekkere smaak. 

Wanneer in mei het pekelv lees op 
was, dan werd het rookvlees samen 
met de hammen aangesneden. 
Rookv lees en ham. Oat was meest na 
de hooioogst. En dan was het vroe
ger zo: dan zorgde de boer dat hij 
even v66r het eten binnenkwam; de 
vrouw had de hammen en het rook
vlees al klaar gelegd en de boer 



sneed dat allemaal. Daar kreeg ieder 
een portie van; dat werd bij z'n bord 
gelegd en naar behoefte kon ieder 
dat bij zijn wanne maaltijd eten. Ret 
werd dun gesneden en rauw gegeten. 
Voor zover men in die tijd van het 
jaar 's middags wann vlees had, 
kwam dat van de slager. Maar een 
gedeelte van het rookvlees hield 
men ook achter voor buitengewone 
gelegenheden. 

Tot aan 1914 was het slachten van 
een koe bij de boeren gebruikelijk. 
In de oorlog , 14-' 18 is dat afgestopt. 
Ret vlees werd toen ook schaars. Wij 
hebben toen ook nog weI eens een 
schaap geslacht. Schapev lees heeft 
een aparte smaak. Ik hou er weI van. 
Maar met het slachten hielden de 
meesten toch omstreeks '20 op. 
Men begon ook te rekenen he. Vroe
ger was het zo: een koe uit eigen 
bedrijf die hebben we toch. Maar 
men kwam aan de weet, dat die ook 
geld waard was. Wanneer men die 
koe verkocht, dan kon men voor het
zelfde geld ook weI een heel jaar bij 
de slager vers vlees krijgen. En ja, 
dat pekelvlees dat was op het laatst 
ook niet bijzonder lekker meer. Bij 
ons thuis hebben we het tot om
streeks 1925 volgehouden. En var
kens hebben we tot ongeveer '30 
geslacht. Mijn ouders waren nog al 
traditioneel. "Dan kunnen we die 
mensen wat geven", zeiden ze; 'die 
mensen' dat was het personeel he. 
Dat was van belang hoor, vooral bij 
het droge spek. 

Ret land werd toen helemaal nog 
met de zeis gemaaid. Op ons bedrijf 
kwamen er in de hooioogst vier 
hooiers en twee maaiers. Die hooiers 
kwamen uit Groningerland en die 
bleven hier drie tot vier week; als de 
hooioogst tegenliep met slecht weer, 
dan kon het ook wei een keer vijf 
week zijn. Wanneer je personeel 
had, dan was je gebonden, want dat 
personeel sprak wei met mekaar. 
Waar het goed was van vlees, was 
het een pre om daar in dienst te gaan. 
Wanneer er een plaats was waar het 
stuk spek voor die hooiers niet te 
groot was, dan zei men tegen de 
dienstbode als de deuren opengin
gen: "Gauw die deur dieht, want het 
spek waait mij van 't bord!" Dan was 
het te klein he. Nee, die boer was niet 
in trek. Boeren die goed voor het 
personeel zorgden, die konden ook 
het beste personeel krijgen. 

Getrouwde arbeiders woonden 
niet in; die aten aIleen's morgens bij 
het ontbijt bij de boer. Ret personeel 
at altijd aan tafel mee en kreeg pre
cies hetzelfde als wat het gezin ook 
gebruikte. Daar was ·men nogal fel 
op. Waar ik me nou nog aan erger, 
dat is dat de arbeider toen na de 
slacht een stuk van de koeiekop 
meekreeg; van hartslag en lever en al 
dat spul kreeg hij ook een gedeelte, 
maar niet een keer een mooi stuk 
v lees meegeven ... Dat kreeg hij weI, 
wanneer hij 's middags bij de boer 
op de kost was natuurlijk, maar niet 
bij de slacht. Daar erger ik me van
daag nog aan. Maar dat was vroeger 
traditie; het was bij niemand anders. 

233 



SLACHTPRODUKTEN V AN 
HETVARKEN 

We hadden hier in het dorp twee 
slagers, maar die ene was altijd bij 
ons. Die slachtte de koe en die 
slachtte de twee varkens en daar 
werd ook in de zomermaanden voor 
zover nodig vlees van betrokken. En 
vet, geweldige hoeveelheden vet 
werden er nog aangekocht, want 
boerenmensen werkten bij weer en 
wind; die hadden echt weI vet nodig. 

De varkens waren vroeger ook erg 
vet; daar kon ik maar amper tegen. 
Nade slacht van de varkens injanua
ri, februari aten we soep of soms 
stamppot van de pootjes. Ik ben nog 
wee van de vette soep die we dan 
opgediend kregen. Stamppot aten 
we aIleen bij het slachten. Daar 
werden die varkenspootjes ook weI 
eens in meegekookt. Dat was een 
zware kost hoor. 

De worst werd door de slager 
gemaakt, maar het drogen gebeurde 
thuis. Wij hadden thuis aIleen ge
droogde worst van het varken. Af
valprodukten, zoals bloed en lever, 
werden niet in worst verwerkt. Voor 
de worst nam de slager wat spek en 
wat vlees mee en die werden door 
mekaar gemalen en gezouten. De 
darmen nam hij ook mee; die werden 
uitgespoeld. Een paar dagen later 
kwam hij dan zo'n tien kilo worst 
brengen en die werden aan de zolder 
in de woonkamer opgehangen bo
ven de kachel, nooit in een hoek van 
de kamer. Vroeger zag men in de 
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balken van die oude boerderijen al
lemaal spijkers; daar hingen die 
worsten in strengen aan. De spijkers 
zaten altijd boven de kachel. De 
warme lucht van de kachel ging dus 
naar de worsten en daardoor werden 
ze ook droog. Ze krompen weI in, ze 
werden kleiner en ze werden hard; 
dat hing ook samen met de tijd dat ze 
gehangen hadden. Zodra ze maar 
een klein beetje stevig waren, kon je 
eraan beginnen. Maar men was zui
nig op die worsten; daar moest je een 
hele tijd mee doen. Ze werden vaak 
zondags gebruikt of wanneer er iets 
speciaals was; wanneer er een gast 
was en zo, dan werden de worsten 
weI aangesneden voor op het brood; 
ze werden dan aan stukjes gesneden 
en rauw gegeten. 's Middags kwam 
er geen worst op tafel. 

Bij de slacht bleven de hammen 
aan de zijden spek zitten. Van twee 
varkens hadden we dus vier zijden. 
De slager hakte het varken verder 
niet in stukken. Met het mes haalde 
hij van binnenuit de ribben eruit; die 
werden eruit geschild bij wijze van 
spreken, zoveel mogelijk op de 
scheiding tussen het vlees en het 
spek. Zo kwamen de rug en de ribben 
eruit; die at men allemaal 's mid
dags. Dat was praktisch puur karbo
nade, wantderibben werdenerafge
hakt. Dat vlees werd gekookt en daar 
kwam flink vet over. In de kelder 
stonden dan weI een stuk of tien, 
vijftien van die geemailleerde pan
nen, allemaal vol met dit varkens
vlees. Een paar gebruikte men di
rect; die wat langer moesten staan, 



daar kwam een laagje vet op. Vet 
was er zat. 

Die zijden waren dus puur spek 
van weI zeven tot twaalf centimeter 
dik; alleen aan het achterste gedeel
te, de ham, zat behoorlijk veel vlees. 
Die zijden kregen eigenlijk dezelfde 
behandeling als het pekelvlees van 
de koe, alleen lagen die vier zijden 
op mekaar op de tegels in de kelder. 
Ze bleven daar al die tijd liggen, 
eerst een dagje om het vocht eruit te 
laten druppelen en dan kwamen ze in 
het zout, dus ook weer droog zout. 
Het zout moest er echt helemaal 
ingewreven worden. Wij als jongens 
moesten vader helpen om eerst die 
drie zijden eraf te leggen om bij die 
onderste te kunnen komen. Dat was 
echt mannenwerk. Na de eerste 
veertien dagen werden ze omgewis
seld. Wie onder had gelegen, had de 
meeste pekel gehad, want die had 
ook gekregen van wat van die andere 
afsijpelde; die kwam dan boven en 
de bovenste ging naar onderen. De 
eerste tijd werden ze iedere week 
weer overgezouten, want daar had 
men weI idee van, dat ze flink in het 
zout moesten blijven. En altijd han
den wassen; wij mochten aan geen 
spek komen zonder de handen eerst 
gewassen te hebben. 

Wanneer die zijden een vijf of zes 
week, al naar gelang het spek dik 
was, in het zout lagen, dan gingen ze 
de schoorsteen in, waar ook het 
rookvlees van de koe nog hing. Ach
ter de zwoerd stak men een gat, daar 
kwam een touwtje door en daar hin
gen ze dan aan. Ze drupten soms weI 

op de kachel. Daarom legde men weI 
eens een zak of zoiets over de kachel, 
wanneer die op de namiddag niet 
gestookt werd. 

Het ergste was, wanneer zo'n 
zijde spek naar beneden kwam. Ik 
weet nog een keer, op een zondag
morgen, toen zouden vader en moe
der naar de kerk en toen kwam er 
zo'n zijde spek naar beneden en die 
nam het schoorsteenbord mee dat 
helemaal met zink bedekt was; de 
ketel was helemaal plat en de tuit 
was eruit, want die zijden waren 
behoorlijk zwaar hoor; die wogen al
tijd weI zo'n honderd pond. 

De zijden hingen zeker weI een 
paar maanden in de schoorsteen. 
Met mei gingen ze eruit; dan moes
ten ze klaar zijn. Ze kwamen dan in 
een boom op het erf te hangen; daar 
werden ze eerst helemaal met water 
schoongeschrobd, want er zat weI 
wat roet aan en daarna moesten ze 
drogen. Dan pas werden de hammen 
van de zijden afgehaald. 

Het spek van een half varken ging 
ieder jaar weer naar de huisarts. Die 
was blij dat hij een boer had waar hij 
zo'n half varken krijgen kon. Wan
neer die zijde uit de schoorsteen 
kwam en schoongemaakt was, dan 
mocht de eerste arbeider die naar het 
doktershuis brengen; dat wou die ar
beider graag doen, want hij kreeg 
altijd een dikke fooi van de dokter. 

Wanneer de zijden helemaal 
droog waren, gingen ze naar de zol
der van de boerderij. Iedere boerde
rij had haken aan de balken en daar 
hingen ze dan aan. N aar behoefte 
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sneed de huisvrouw een stuk van het 
spek af. Het spek werd 's morgens 
altijd na het melken bij de boterham 
gegeten, gewoon rauw; iedereen 
kreeg dan een blok spek op zijn bord. 
Ik zeg weI eens: ze kregen een stuk 
spek als een klomp; dat was dan weI 
een kinderklomp, maar het waren 
geweldige lappen van zo 'n centime
ter of twee, drie dik. Verder werd er 
veel spek in de hooioogst gegeten, 
want ik zei al dan hadden we extra 
personeel op de kost. Die hooiers 
hadden altijd een mes bij zich, want 
ze wisten dat ze naar Friesland gin
gen en dat ze daar spek kregen! Maar 
wanneer eens een enkele het mes 
vergeten had, dan werd er gewoon 
een mes bijgelegd. 

In de hooioogst was het altijd: een 
dag grauwe erwten, een dag groene 
erwten, een dag bruine bonen; en dat 
herhaalde zich de volgende drie 
dagen. Aardappels kregen we dan 
nooit; 's zondags eens een keer, 
wanneer er geen potstrou I was. En 
als tweede gerecht was er in de week 
's middags altijd kamemelksepap 
met stroop. Liters kamemelksepap 
konden ze aan. En's avonds was er 
potstrou. 

Spek werd vaak rauw gebruikt, 
maar dat hing samen met de aard van 
het gerecht. Erwten en bonen at men 
overwegend met gebakken of ge-

kookt spek. Bij grauwe erwten werd 
het gebakken; het kwam dan met het 
vet erbij over die erwten. Bij groene 
erwten en bonen werd het gekookt. 
Dan kreeg elk zo'n blok spek erbij. 

De ham was vooral voor 's zon
dags bij de boterham. Hij werd 
meest rauw gegeten; soms werd hij 
ook gekookt, maar het was het 
lekkerste wanneer hij rauw was; dan 
zat er een klein beetje meer die 
rooksmaak aan. Ook werd ham weI 
's middags rauw met rookvlees 
gegeten zoals ik zo pas vertelde; dat 
was meestal na de hooioogst, als het 
pekelvlees op was; rookvlees en 
ham, van ieder een gedeelte. En 
wanneer het rookvlees dan ook op 
was en de ham was bijna vertrokken, 
dan werd er gekocht bij de slager. 
Maar die hammen van de slager zijn 
altijd veel vochtiger dan de hammen 
die wij van onze eigen varkens 
hadden. Die is lang zo lekker niet als 
de boerenham. Ik was vroeger be
stuurslid van een bond van harmo
nie- en fanfarekorpsen en toen had
den we een keer bestuursverga
dering aan huis. Die kerels kregen 
van die ham. Nou in koor: "Zo 
hebben we het nog nooit gehad!" 
Nee, die boerenham was ontzettend 
lekker. Zo kun je het nooit kopen 
hoor. 

I Potstrou = meel of boekweitegrutten in melk gekookt 
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III. BULAGEN 



HET ONDERZOEKSMATERIAAL 

Het onderzoek naar de huishoudelijke conservering is in hoofdzaak geba
seerd op de vragenlijsten 47 en 55 die de afdeling volkskunde van het P.J. 
Meertens-Instituut in 1978 en 1985 aan haar vaste correspondenten heeft 
toegezonden. In deze lijsten wordt oudere mensen respectievelijk gevraagd 
naar de wijze waarop het voedsel bij de correspondenten thuis geconserveerd 
werd in de peri ode v66r 1920 en naar de omvang van de zelfvoorziening bij 
hen thuis v66r 1925. Het onderzoeksmateriaal bestaat dus uit herinnerings
gegevens. 

De vaste informanten die vragenlijsten voor het P.J. Meertens-Instituut 
invullen, wonen vrij gelijkmatig gespreid over Nederland, waardoor het 
mogelijk is onderzoek te doen naarregionale verschillen in cultuurverschijn
selen. Dit speciaal voor regionaal onderzoek in het leven geroepen corres
pondentennet is zodanig opgebouwd dat de verkregen gegevens in hoofd
zaak betrekking hebben op het platte land van Nederland. 

Vragenlijst 47 (1978) 
Per 31 december 1988 beschikte het instituut over 605 ingevulde lijsten over 
de conservering. In deze enquete hebben de vragen 1 - 7 betrekking op het 
verduurzamen van groente, 8 - 20 van vruchten, 21 - 27 van worst, 28 - 33 
van spek, 34 - 47 van v lees, 48 van eieren, 49 - 60 van vis. In vraag 61 is ruimte 
voor mededelingen over de conservering van produkten die in de voorgaande 
vragen niet aan de orde kwamen. In grote lijnen wordt bij elk van de 
bovengenoemde typen voedingsmiddelen steeds weer gevraagd: welke ver
schillende methoden er v66r 1920 bij de conservering werden gevolgd, hoe 
deze precies werden toegepast, voor welke produkten elke methode in het 
bijzonder werd gehanteerd, welke nieuwe technieken er later voor in de 
plaats zijn gekomen en in welke tijd men ongeveer van methode veranderd 
is '. 

De interviews 
Omstreeks 1980 zijn de schriftelijke gegevens uit lijst 47 aangevuld met 
drieendertig interviews uit verschillende streken van het land; deze zijn op 
geluidsband opgenomen. Omdat het onderzoek - vanwege een samenwer
kingsverband met de Europese Volkskunde-Atlas - aanvankelijk slechts 
betrekking had op de conservering van vlees, is in de eerste vijftien inter-

1 V oor de exacte fonnulering van de vragen wordt verwezen naar: De volkskun
devragenlijsten van het P.J. Meertens-Instituut 1989. 
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views alleen gevraagd naar de wijze waarop men vroeger de verschillende 
soorten vlees na de slacht probeerde te verduurzamen. In de latere interviews 
is ook tijd uitgetrokken voor informatie over de conservering van andere 
voedingsmiddelen. 

Aangezien er in het verleden regionale verschillen bestonden in de 
gewoonten op het gebied van de conservering is besloten dat de interviews 
die in de bundel opgenomen zouden worden, afkomstig moesten zijn uit 
streken die verspreid over het hele land Jiggen. Deze beslissing vergemakke
lijkte in zekere zin de keus uit de vele interviews. Op grond van de 
inhoudelijke kwaliteiten kwamen er namelijk veel meer dan dertien inter
views voor pubJikatie in aanmerking. Nu een min of meer gelijkrnatige 
spreiding over het land beoogd werd, vie len er - hoe jammer dit vaak ook 
was - een groot aantal automatisch af. Wanneer uit een streek twee 
interviews van gelijk niveau beschikbaar waren, werd een keus gemaakt op 
grond van het meest volledige overzieht van de huishoudelijke conservering 
in dat gebied. De reden waarom er in sommige interviews alleen over het 
verduurzamen van vlees gesproken wordt, terwijl er in andere ook wordt 
ingegaan op het verduurzamen van groente, fruit, eieren enz., is hierboven al 
aangegeven. 

Het spreekt haast vanzelf dat de interviews niet letterlijk afgedrukt kon
den worden, maar dat een bewerking no dig was. Daarbij is er zo vee I 
mogelijk naar gestreefd om recht te doen aan de inhoudelijke informatie die 
verstrekt werd en aan de wijze waarop de ge'interviewden zich uitdrukten. 

Vragenlijst 55 (1985) 
Omdat in de loop van het onderzoek steeds duidelijker is geworden dat het 
huishoudelijke verduurzamen in het verleden een vast onderdeel van het sys
teem van zelfvoorziening vormde, ontstond er behoefte aan materiaal dat in
zieht kon geven in de positie van de zelfvoorziening in de verschillende ge
bieden van Nederland. Daarom is in 1985 vragenlijst 55 uitgezonden met een 
reeks vragen over de eigen voedselproduktie in het eerste kwart van deze 
eeuw. Van deze lijst waren er per 31 december 1988 581 ingevuld terugge
komen. 

In de enquete over de zelfvoorziening hebben de vragen 5 - 7 betrekking 
op de omvang van de zelfvoorziening van aardappelen, vraag 8 - 10 van ge
droogde peulvruchten (zoals bruine bonen, grauwe erwten), vraag 11 - 14 van 
groente, vraag 15 - 17 van slachtprodukten, vraag 18 - 22 van melk, vraag 23 
- 24 van kaas, vraag 25 - 27 van eieren, vraag 28 - 31 van vis, vraag 32 - 33 
van granen. Vervolgens worden er enkele vragen gesteld over veel gecon
sumeerde voedingsmiddelen die al een bewerking hadden ondergaan. De be
doeling hiervan is na te kunnen gaan, in hoeverre de ingredienten ervan uit 
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de zelfvoorziening afkomstig waren. De vragen 34 - 36 betreffen de 
ingredienten van het brood, 37 - 40 die van pap, 41 - 43 die van pannekoek. 
Zowel aan het begin als aan het einde van de enquete komen een aantal meer 
algemene vragen voor, zoals: beschikte men v66r 1925 over een tuin, in 
hoeverre werden daar voedingsmiddelen in verbouwd, werd er thuis ge
slacht, tot welke sociale groep behoorde het huishouden, welke veranderin
gen hebben zich in de loop van de eeuw in de zelfvoorziening voorgedaan 
enz.2 

Overig materiaal 
Extra informatie over de conservering van vlees in het midden van deze eeuw 
werd nog verkregen, doordat de vakgroep Huishoudkimde van de Land
bouwuniversiteit in Wageningen toestemming gaf om het basismateriaal te 
raadplegen dat in de jaren 1953-' 54 door Willinge Prins-Visser in een tiental 
plattelandsgemeenten van Nederland verzameld is over de huishoudelijke 
conservering 3 • 

Verder werd een veelheid aan literatuur geraadpleegd, zoals studies over 
het conserveren van voedsel, over de voeding meer in het algemeen, over de 
zelfvoorziening, over de landbouw in diverse streken van Nederland, over de 
sociale structuur in de verschillende gebieden, en literatuur die meer in het 
algemeen op de verschillende regio's van het land gericht is. Deze studies 
zijn aIleen in de literatuurlijst opgenomen als er in deze bundel rechtstreeks 
naar verwezen wordt. 

2 De vragen van deze enquete zijn eveneens opgenomen in: De volkskunde
vragenlijsten van het PJ. Meertens-Instituut 1989. 

3 Voor de resultaten van dit onderzoek zie men: Willinge Prins-Visser 1956. 
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reuzel (onder -) 218 
rivierklei 38 
roken 10,15,19-21,24,26,33,52, 

64,78,83,91,115-116,129-131, 
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159,209,220 
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